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Назив наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ МАЛИ ИЂОШ 

Адреса наручиоца: ГЛАВНА бр.32., 24321 МАЛИ ИЂОШ 

Интернет страница наручиоца: www.maliidos.com 

Врста наручиоца: ОПШТИНСКА УПРАВА 

Врста поступка јавне набавке: ЈАВН НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Врста предмета: ДОБРА 

Ознака из општег речника набавке: 30230000-рачунарска опрема, 7221200-услуге програмирања 

апликацијског софтвера 

БРОЈ: 404-54/2019-01 

ДАНА: 13.11.2019. годинe 

 

КОНКУРСНA ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА: 

ФОРМИРАЊЕ ЦЕНТРАЛНОГ СИСТЕМА ЗА АРХИВИРАЊЕ И СКЛАДИШТЕЊЕ 
ПОДАТАКА СА ПРИПАДАЈУЋОМ ОПРЕМОМ  

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈАВНА НАБАВКА број 404-54/2019-01 

Позиција у Плану набавки: 1.1.7. 

 

 

РОК ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПОНУДА: 25.11. 2019.године, до 10,30 часова 

ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА: 25.11.2019.године, у 11,00 часова 

Конкурсна документација садржи 69 странa 

 

 

Мали Иђош, НОВЕМБАР 2019. године 

  

http://www.maliidos.com/
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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 

86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-54-1/2019-01, од 07.11.2019. године и 

Решења о образовању комисије за јавну набавку број 404-54-2/2019-01, од 07.11.2019.године 

припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности добара: формирање централног система за архивирање и 

складиштење података са припадајућом  опремом 

ЈН број: 404-54/2019-01 

Конкурсна документација садржи: 

Редни број 

документа 

Назив документа 

1. Општи подаци о јавној набавци 

2 

Врста, техничке карактеристике (спецификацијa), квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције 

квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне 

додатне услуге и сл. 

3. Техничка документација и планови 

4. 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 

набавкама (у даљем тексту: Закон) и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

5. Критеријуми за доделу Уговора 

6. Обрасци који чине саставни део понуде 

6.1. Образац понуде 

6.2 Образац структуре понуђене цене 

6.3 Образац трошкова припреме понуде 

6.4 Образац Изјаве о независној понуди 

6.5 Образац Изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 

6.6 Образац Изјаве на основу члана 79. став 10. ЗЈН 

7. Модел уговора о јавној набавци 

8. Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 

НАПОМЕНА: 

Приликом израде понуде, молимо да предметну Конкурсну документацију детаљно проучите и у свему поступите 

по истој. За додатне информације и објашњења, евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији потребно је да се благовремено обратите Наручиоцу. 

Заитересована лица дужна су да прате Портал jавних набавки и интернет страницу Наручиоца како би 

благовремено били обавештени о изменама, допунама и појашњењима Конкурсне документације, а Наручилац ће 

у складу са чланом 63. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015) 

све измене и допуне Конкурсне документације објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници.  

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона о јавним набавкама, Наручилац ће додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 
 ЈН Бр. 404-54/2019-01 

Страна3од69 
 

 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1) подаци о Наручиоцу:Општина Мали Иђош 

Адреса:24321 Мали Иђош, Главна бр. 32 

МБ: 08695059 

ПИБ: 101434697 

Интернет страница: www.maliidos.com 

E-mail адреса: javnanabavka@maliidjos.rs 

2) врста поступка и законска регулатива: 

Поступак јавне набавке мале вредности. 

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

 Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) 

 Закон о општем управном поступку 

 Закон о облигационим односима 
 

3) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 

Предмет јавне набавке је набавка добара – формирање централног система за архивирање и 

складиштење података са припадајућом  опремом.  

Назив и ознака из општег речника набавке:  

30230000-рачунарска опрема, 7221200-услуге програмирања апликацијског софтвера 

4) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и ознака из општег 

речника набавки 

Предмет јавне набавке је обликован у две партије: 

Партија 1: систем за архиву-складиштење података 

Партија 2: рачунари и рачунарска опрема 

5) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или оквирног 

споразума 

Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци 

6) Контакт: 

Комисија за ЈН, мејл адреса: javnanabavka@maliidjos.rs 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши се на начин 

одређен чланом 20. Закона. Захтев за додатне информације, појашњења, Понуђач може доставити на 

адресу Наручиоца, Општина Мали Иђош, ул.Главна број 32, 24321 Мали Иђош,  или путем електронске 

поште javnanabavka@maliidjos.rsсваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 08,00 до 15,00 

часова. Тражење додатних информација и појашњења путем телефона није дозвољено. 

  

http://www.maliidos.com/
mailto:%20%20javnanabavka@maliidjos.rs
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2) ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС РАДОВА 

 

ПАРТИЈА 1: СИСТЕМ ЗА АРХИВУ-СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА 
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Централни систем општине за архиву - складиштење података треба да подржава све потребне 

стандарде, препоруке и принципе у функционисању модерног информационо- комуникационог 

окружења у погледу функционалности, стабилности, расположивости, сигурности, проширивости као и 

циљу смањивања постојећих оперативних трошкова. Техничко решење се базира на тренутним као и 

будућим потребама наручиоца и његовим тренутним а расположивим ресурсима.  

Систем треба да обезбеди међусобно дељење ресурса, брзу размену архивираних и складиштених 

података, као и лаку надоградњу у циљу увођења додатних капацитета за архивирање и складиштење 

података. 

Централни процесорски модул система за архиву - складиштење података мора да обезбеди 

могућности интеграције других дигиталних сервиса у погледу обједињења мреже и целокупног система 

дигиталног пословања наручиоца у једну целину. 

Понуђено решење треба да омогући ефикасно архивирање и складиштење података са  ЕРП - система 

за обрачун и планирање код наручиоца, ЦРМ - система за односе са купцима наручиоца, ПМС - 

система за консолидацију штампе наручиоца, као и функционисање према одредбама ИСО стандарда 

и закона о безбедности информација. 

Изабрани понуђач је дужан да поштује националну и међународну регулативу из ове области као што 

су: 

1. Национални стандарди; 

2. Међународне стандарде; 

3. ИТУ-Т препоруке које се односе на безбедносни пренос података и ИТ сервисе 
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Назив 

Минималне техничко-експлоатационе 

карактеристике 

Централни систем општине за архиву - 

складиштење података  

прихватљиво 

одговарајуће или боље 

Ј
е

д
и

н
и

ц
а
 

м
е

р
е
 

К
о

л
и

ч
и

н
а
 

1 2 3 4 5 

1. 

Централни 

процесорски модул 

система за архиву - 

складиштење 

података 

 

1. Системска подршка 

функционалности аутоматског 

пријављивања неправилности 
у раду; 

2. Системска подршка и лиценца за 

хипервизореVMwareVsphere 

(ESXi) или Microsoft Hiper-V; 

3. Могућност конфигурисања 

сервисног удаљеног приступа 

Централни процесорски модул 

система за архиву - складиштење 

података и Централни модул за 

складиштење система за архиву - 

складиштење података 

Хипервизор мора бити на сваком 

хардверском ноду на интерном 

диску; 

4. Цео систем мора да има 

даљинско управљање преко 

претраживача кроз интуитивни 

корисничког интерфејса или 

Command - Line интерфејса (CLI); 

5. Интегрисани софтверски RAID 

контролери; 

6. Мрежна конекција 10/100/1000 

Mbps; 

7. Могућа надоградња RAM 

меморије; 

8. Хардверска подршка за 

софтверски базирана решења 

виртуализације; 

9. Могућа надоградња простора за 

складиштење; 

10. Системска подршка за 

конфигурацију доменског 

контролера у циљу побољшања 

општег стања мреже; 

11. Повезивање низа дискова за 

складиштење ради повећавања 

перформанси и заштите од 

ком 1 
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губљења података при квару 

дискова; 

12. Подршка за веб сервер; 

13. Системска подршка за Print 

Server; 

14. Лиценца за оперативни систем 

који омогућава конфигурацију и 

имплементацију наведених 

спецификација Централног 

процесорског модула система за 

архиву - складиштење података; 

15. Могућност оперативности 24 часа 

дневно, 7 дана у недељи. 

 

2. 

Централни модул 

за складиштење 

система за архиву - 

складиштење 

података 

1. Подршка Block-Level протокола 

iSCSI; 

2. Подршка Filelevel протокола: 

SMB1, SMB2, SMB2.1; 

3. Интуитивни веб интерфејс за 

подешавање и контролу 

Централног модула за 

складиштење система за архиву - 

складиштење података;  

4. Могућност мрежне конекције 

10/100/1000 Mbps; 

5. Системска подршка за све 

наведене протоколе: FTP, HTTP, 

HTTPS, SFTP, TFTP; 

6. Системска подршка за Print 

Server; 

7. Системска подршка за удаљено 

управљање и надзора Централног 

модула за складиштење система 

за архиву - складиштење 

података;  

8. Могућност комуникације са 

оперативним системима Windows 

XP и новије; 

9. Могућност комуникације са 

оперативним системима Mac OS X 

i Linux OS; 

10. Могућа надоградња простора за 

складиштење; 

11. Могућа надоградња RAM 

меморије; 

12. Повезивање низа дискова за 

складиштење ради повећавања 

перформанси и заштите од 

губљења података при квару 

дискова; 

13. Подршка за Windows 

ком 1 
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ActiveDirectory Server, LDAP и 

локалну аутентификацију; 

14. Подршка и лиценце за програме 

за аутоматско бекаповање 

података на друге јединице за 

складиштење, преко интернета, 

преко локалне мреже или на Cloud 

сервисе; 

15. Скенирање лоших блокова 

дискова; 

16. Могућност оперативности 24 часа 

дневно, 7 дана у недељи. 

3. Услуга 

1. Достављање опреме на локацију 

наручиоца; 

2. Повезивање и конфигурација 

модула са мрежом центра и 

пуштање у рад; 

3. Конфигурација свих подржаних 

спецификација које поседују 

модули, по потреби наручиоца; 

4. Тестирање функционалности 

модула у пуштеном раду; 

5. Одржавање обуке у начину 

коришћења ново-

имплементираног система; 

6. Консултантска, техничка и 

сервисна подршка у трајању 12 

месеци са одзивом кориснику на 

пријаву инцидента у року 24 сата, 

даљинским путем или изласком на 

терен у случају онемогућеног 

решавања проблема даљинским 

путем или у ванредним 

ситуацијама. 

ком 1 

 

 

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је у обавези да: 

 Испоручи уговорена добра 

 У току испоруке, имплементације система-решења консултује са корисницима -овлашћеним 
представницима Наручиоца и да у самом решењу обезбеди задовољење функционалних 
карактеристика система које одговарају захтевима корисника, а у складу са важећим законским 
прописима и документима система квалитета. 

 Комуницира са Наручиоцем у циљу благовременог обавештавања о предстојећем процесу 
реализације захтева. 

 Обезбеди функционисање система у оквиру јединственог ВПН-а. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 
 ЈН Бр. 404-54/2019-01 

Страна13од69 
 

 

 Достави документацију изведеног стања са описом функционисања решења за и извршити 
презентацију истог. 

 На хитне захтеве корисника стручно лице Понуђача мора одговорити у року од 24 часа у току 
трајања гарантног периода. 

 У случају потребе за додатном опремом (у виду рек ормана, свича и мрежних каблова) Понуђач 
је у дужности да је пружи по његовој процени, ради омогућавања интеграције Централног 
система за архиву - складиштење података са тренутном мрежом општине. 

 Понуђач мора обучити кориснике за рад на систему и дати гарантни рок од минимум 12 месеци. 
- У току трајања гарантног периода уговорени Понуђач је у обавези да врши одржавање и 

отклањање свих уочених недостатака, као и корекције и усклађивања у благовременом 
року по захтевима представника Наручиоца. 

 Одржавање система у гарантном року понуђач треба да обавља комбиновано и то на два 
начина: 

- даљински, путем Интернета и савремених алата за даљинско конектовање на 
информациони систем корисника; 

- директно, доласком код Наручиоца. 

 Одржавање система ван гарантног рока понуђач треба да обавља комбиновано и то на два 
начина: 

- даљински, путем Интернета и савремених алата за даљинско конектовање на 
информациони систем корисника; 

- директно, доласком код Наручиоца; 
- одржавање система ван гарантног рока је предмет посебне набавке - уговора а по истеку 

гарантног рока. 

 

ПАРТИЈА 2: ОПРЕМА 

1. Скенер за брзо скенирање: 

Комада : 1 

Спецификација: 

ADF + FLATBED SKENER 

CCD X 3 

White LED Array x 3 

USB 3.0 (podržana i USB 2.0) konekcija 

Rezolucija: 50-600dpi, mogućnost povećavanja po 1 dpi  

Podržane veličine dokumenata A4-A8 (mogućnost skeniranje A3 formata) 

Brzina skeniranja (jednostrano): 60 na 300dpi (crno/belo); 60 na 300dpi (boja) strana u minuti, portrait 

Kapacitet automatskog ubacivanja dokumenata: 80 listova, mogućnost dodavanja dokumenata u kontinuitetu 

Brzina skeniranja (dvostrano):120 na 300dpi (crno/belo); 120 na 300dpi (boja) u minuti, portrait 

Softver: 

TWAIN driver  

ISIS driver 

PaperStream IP image enhancement solution  
PaperStream Capture Batch Scanning Application  
PDF Editor  
Skeniranje pritiskom na jedno dugme  
Skeniranje direktno u Word i Excel  
Skeniranje direktno u Outlook i na Microsoft Sharepoint  
Skeniranje grupe dokumenata različitih veličina u batchu  
Skeniranje dokumenta dužine i do 3048mm i težine od 27 do 413 g/m²  
Skeniranje grupe dokumenata različitog kvaliteta u batchu  
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Skeniranje plastičnih kartica  
Automatsko upozorenje zaglavljenog papira pomoću Ultrasonične detekcije  
Automatsko rotiranje dokumenta u zavisnosti od sadržaja  
Automatsko ispravljanje krivo povučenih dokumenata  
Automatska detekcija i brisanje boje  
Inteligentno brisanje praznih strana  
Popunjavanje perforacija belom bojom ili bojom pozadine skeniranog dokumenta  
Barcode separacija  
Patchcode separacija  
HW separacija  
Zonski OCR 

Softver za centralnu administraciju 

iSOP Paper protection mechanism 

Mogućnost skeniranja pritiskom na jedno dugme 

LCD panel za lako podešavanje i upravljanje 

Preporučivi obim dnevnog skeniranja: do 4000 strana 

 

2. Wиндоwс сервер операциони систем: 

Комада: 1 

Windows server 2016 Standard  

 

3. Сервер рачунар: 

Комада: 1 

Спецификација: 

 

Broj CPU-a Minimum 1 cpu 

CPU Minimum Intel Xeon 1,7ghz 
Broj jezgri Minimum 8  

L3 Cache Minimun 8 MB  

Memorija [GB] Minimum 16 gb 

Takt memorije [MHz] Minimum  2400 mhz 

Memorija DDR4 

Max. količina memorije [GB] Minimum 64 

Broj memorijskih slotova Minimum  4 slota 

VGA integrisana 

Usb portovi Minimum 1x usb2 i 3x usb3 

HDD [GB] SATA 2x 2000 gb 3,5 " 
HDD Tray  Hard diskovi mesta minimum 4 x 3.5" hot-plug drives 

Kontroler SATA 

Optička jedinica DVD±RW 

Mreža 1x 10/100/1000 Ethernet 

Kućište Rack 
 

4. НАС  

Комада: 1 

Спецификација: 

Format 2.5"/3.5" 
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Kapacitet 4 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDDs/SSDs 

Količina memorije 2GB DDR3 RAM ili više 

Varijanta Storage 

Napajanje External Adapter 90W,12V 

Ostalo 3x USB 3.0, 2x GB LAN, 1 x 10 Gigabit SFP+ LAN Port 

 

5. Десктоп рачунар 

Комада: 20 

Спецификација: 

Matična ploča Minimum  2x DIMM DDR4 / SATA3 / GLAN / / USB 3.0 

Procesor Minimum AMD Ryzen 5, AM4 / 14nm / 4-fizička, 8-logička jezgra / 
4MB L3 keš memorija /  

Takt procesora Minimum  3.6GHz (Turbo frequency 3.9GHz) 

Količina memorije Minimum  8GB DDR4 

SSD Minimum  240GB SATA3 / 2.5 

Kapacitet hard diska Minimum  1TB SATA3 / 3.5 / 7200 RPM 

Optički uređaj DVD Multi Writer, DVD+/-RW / SATA / Black 

Operativni sistem Windows 10 Home 64-bit 
 

6. Switch  

Комада: 4 

Спецификација: 

Osnovne 
karakteristike 

Tip Switch 

Vrsta Unmanaged 

 

Mreža Standardi IEEE 802.3x, IEEE 802.3, IEEE 802.1p 

Protok 10/100/1000 Mbps 

Switching 6.Gbps 

 

Zaštita Monitoring IEEE 802.3x kontrola protoka 

 

Dodatne 
funkcije 

Ostalo Mogućnost ugradnje u rack orman 

 

 

7. Рутер  

Комада: 3 

Спецификација: 

Tip Wireless 

Mrežni standard 802.11 n 

Brzina protoka do 300Mbps 
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QoS Da 

Portovi 4x LAN + 1x WAN + USB 2.0 

Antena Eksterna 

Broj antena 2 

Enkripcija 64/128-bit WEP (Wired Equivalent Privacy) 

WPA & WPA2 (Wi-Fi Protected Access) 

WPS 

Firewall i kontrola pristupa Network Address Translation (NAT) 

Stateful Packet Inspection (SPI)  

MAC Address Filtering 

Website Filtering 

Ostale funkcije VPN:  

L2TP/PPTP/IPSEC VPN Pass-through 

PPTP/L2TP Connection 

LED indikatori Status, WLAN, WAN, LAN 

 

8. Фотокопир 

Комада:1 

Спецификација: 

Tip štampača Laser 

Multifunkcijski Da 

Format A3 

LAN Da 

Rezolucija štampe (mono) do 1200 x 1200 dpi 

Rezolucija štampe (u boji) do 1200 x 1200 dpi 

Brzina štampe (mono) do 15 str/min (A3) i do 25 str/min (A4) 

Brzina kopiranja 25 ppm (A4), 15 ppm (A3), 20 ppm (A4R), 25 ppm (A5R) 

Rezolucija kopiranja (mono) do 600 x 600 dpi 

Umanjenje/uvećanje 25% - 400% 

Višestruko kopiranje Do 999 kopija 

Tip skenera Položeni sa automatskim uvlačenjem papira (ADF) 

Rezolucija skeniranja (optička) do 300 dpi 

Maksimalna veličina dokumenta A3 

Podržani formati A3, B4, A4, A4R, B5, B5R, A5, A5R, B6 

Ostalo Single-sided Scanning (BW): 55 ipm (300pi) / 30 ipm (600 dpi)  

Single-sided Scanning (Colour): 55 ipm (300pi) / 30 ipm (600 dpi)  

Double-sided Scanning (BW): 27.5 ipm (300pi) / 15 ipm (600 dpi)  

Double-sided Scanning (Colour): 27.5 ipm (300pi) / 15 ipm (600 dpi) 

Procesor 800 MHz x2 
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Memorija 2 GB 

Interfejs NETWORK  

Standard: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n);  

Optional: NFC  

 OTHERS  

Standard: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1;  

Optional: Copy Control Interface 

 

9. Стампач Мултифункцијски 

Комада  5 

Спецификација: 

 

Funkcija i vrsta printera Print, copy, scan, fax 

Format Ulaz za upravljanje papirom, standardni  100-sheet Tray 1,  250-sheet 
input Tray 2 
Ulaz za upravljanje papirom, opcionalni  Optional third 550-sheet tray 
Paper handling output, standard  150-sheet output bin 
Maximum output capacity (sheets)  Up to 150 sheets 
Media sizes supported  
Tray 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope B5, Envelope C5, Envelope 
DL, custom size 
Tray 2 & Tray 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), custom size 
Media sizes, custom 
Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm 
Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 x 355.6 mm 
Media types 
Paper (plain, EcoEFFICIENT, light, heavy, bond, coloured, letterhead, 
preprinted, prepunched, recycled, rough), envelopes, labels, 
transparencies 
Gustine zapisa, podržane 
Tray 1: 60 to 175 g/m²; Tray 2, optional 550-sheet Tray 3: 60 to 120 
g/m² 
Media weights, supported ADF  60 to 90 g/m² 

Rezolucija štampe Print quality black (best)  HP FastRes 1200 
Resolution technology  HP FastRes 1200, HP ProRes 1200, 600 dpi 

Duplex štampa Automatic (standard) 
Najveća brzina štampe 
(str/min) 

Brzina crno-belog štampanja:  Normalno: Up to 38 ppm 
Prva izlazna stranica (spremna)  Crno-belo: As fast as 5.6 sec 

Maksimalni mesečni obim 
štampe 

Radni ciklus (mesečni, A4)  Up to 80,000 pages 
Preporučena mesečna količina stranica  750 to 4,000 

Specifikacije skenera Scanner type  Flatbed, ADF 
Scan resolution, optical  Up to 1200 x 1200 dpi 
Scan size (flatbed), maximum  297 x 216 mm 
Scan size (ADF), maximum  216 x 355.6 mm 
Veličina skeniranja (ADF), minimalna  102 x 152 mm 
Brzina skeniranja (normalna, A4)  Up to 26 ppm/47 ipm 
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(monochrome), up to 21 ppm/30 ipm (colour) 
Preporučena mesečna količina za skeniranje  750 to 4,000 21 
Duplex ADF scanning  Yes 
Automatic document feeder capacity  Standard, 50 sheets 
Digital sending standard features  Scan-to-email; Scan-to-network 
folder; Scan-to-Cloud. File formats, supported,  Scan to USB device 
and scan from the front panel to a network folder both only support: 
JPG, PDF 
Scan input modes  For Scan software (included in the box) support: 
Windows [JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] and Mac [JPG, 
JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, searchable PDF, RTF, TXT],  Front-
panel scan, copy, email, fax, or file buttons 
 HP Scan software  User application via TWAIN or WIA 

Specifikacije kopira Brzina kopiranja (normalna)  Crno-belo: Up to 38 cpm 
Copy resolution (black text)  600 x 600 dpi 
Copy resolution (color text and graphics)  600 x 600 dpi 
Copy reduce / enlarge settings  25 to 400% 
Copies, maximum  Up to 99 copies 

Specifikacije faxa Faxing  Yes 
Brzina slanja faksa  3 sec per page 
Fax memory  4 MB (250 slerexe pages at standard resolution) 
Fax resolution  Up to 300 x 300 dpi (halftone enabled) 
Speed dials, maximum number  Up to 120 numbers (119 group dials) 
Broadcast locations  119 locations 

Ostalo Kompatibilni operativni sistemi 
Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all 32 & 64-
bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32 & 64-
bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all 32 & 64-bit 
editions, Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, 
Professional, etc.) 
Windows OS compatible with Universal Print Driver (from 
https://www.HP.com): Windows 10 all 32 & 64-bit editions (excluding 
RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32 & 64-bit editions (excluding 
RT OS for tablets), Windows 7 all 32 & 64-bit editions, Windows Vista 
all 32 & 64-bit editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.) 
Mac OS (HP print drivers available from https://www.HP.com and 
Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 
10.10 Yosemite 
Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT 
Linux OS (In-OS HPLIP, auto install): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 
6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT 
(13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUS (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 
11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10) 
Linux OS (In-OS HPLIP, manual install): MANDRIVA LINUX (2010.0, 
2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 
2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED 
HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 
9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS(1.0), LINPUS 
LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6) 
Other OS: UNIX 

Povezivost Mogućnost štampanja sa mobilnog uređaja  HP ePrint,  Apple 
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AirPrint™,  Mopria-certified,  Google Cloud Print 2.0,  Mobile apps 
Wireless capability  No 
Connectivity, standard 
 1 Hi-Speed USB 2.0 
 1 Host USB 
 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network 
 Easy-access USB 
Network ready  Standard (built-in Gigabit Ethernet) 

 

 

 

 

10. Ласерски штампач дуплекс 

Комада:2 

Спецификација: 

 

Funkcija i vrsta printera Laser mono 

Format Tray 1: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), envelope B5, C5, DL, 
custom size 
Tray 2 & Tray 3: A4, A5, A6, A5-R, B5 (JIS), B6 (JIS), custom size 
Tray 1: 60 to 175 g/m²; Tray 2, optional 550-sheet Tray 3: 60 to 120 
g/m² 

Štampa u boji Ne 

Najveća brzina štampe 
(str/min) 

Brzina crno-belog štampanja: Normalno: Up to 38 ppm 
Prva izlazna stranica (spremna) Crno-belo: As fast as 5.7 sec 

Rezolucija štampe Print quality black (best) HP FastRes 1200 

Duplex štampa Automatic(standard) 
ADF Ne 

Ulazni kapacitet papira 1000 kom 
Maksimalni mesečni broj 
strana 

Radni ciklus (mesečni, A4) Up to 80,000 pages 
Preporučena mesečna količina stranica 750 to 4,000 

Kompatibilni operativni 
sistemi 

Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows 10 all 32 & 64-
bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 8/8.1 all 32 & 64-
bit editions (excluding RT OS for tablets), Windows 7 all 32 & 64-bit 
editions, Windows Vista all 32-bit editions (Home Basic, Premium, 
Professional, etc.) 
Windows OS compatible with Universal Print Driver (from HP.com): 
Windows 10 all 32 & 64-bit editions (excluding RT OS for tablets), 
Windows 8/8.1 all 32 & 64-bit editions (excluding RT OS for tablets), 
Windows 7 all 32 & 64-bit editions, Windows Vista all 32 & 64-bit 
editions (Home Basic, Premium, Professional, etc) 
Mac OS (HP Print Drivers available from HP.com and Apple Store): 
OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 
Yosemite 
Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT 
Linux OS (In-OS HPLIP, auto install): BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 
6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT 
(13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 
11.10, 12.04,12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10) 
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Linux OS (In-OS HPLIP, manual install): MANDRIVA LINUX (2010.0, 
2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 
2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED 
HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 
9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LINPUS 
LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6) 
Other OS: UNIX 

Povezivost 1 Hi-Speed USB 2.0 
1 Host USB 
1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network 

     

 

11. Монитори 

Комада : 20 

Спецификација: 

 

Tip IPS 

Ergonomija Ugao vidljivosti: 178/178 stepeni; Tilt: -2/15; Vesa standard: 75x75; 

Namena Office/Home 

Dijagonala ekrana 21,5" 

Maksimalna rezolucija 1920x1080 Full HD 

Vreme odziva 5ms 

Brzina osvežavanja 75Hz 

Osvetljenje 250cd/m2(Typ.) 200cd/m2(Min.) 

Kontrast 1000:1 (Typ.) 

Ugao vidljivosti 178/178 (CR≥10) 

Povezivanje HDMI, D-Sub,  

HDMI Da, 2 

VGA (D-Sub) Da 

VESA Montaža 75x75 

Tilt -2~15 

FreeSync Da 

 

12. UPS  

Комад : 3 

Спецификација: 

Kapacitet 1500VA 

Snaga 900W 

Interface USB 

Baterija 12V/7 Ah x2 

Vrste izlaza Konektori: IEC 320 C13 x6 

Indikatori LED: nput voltage, output voltage, battery capacity, load level and 
UPS status 

 

13. UPS   

Комада : 22 

Спецификација: 
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Kapacitet 800VA 

Snaga 480W 

Interface USB/ RS-232 

Baterija 12V 9Ah 
 

16. 

Hard Diskovi Комада:  6  

Tip: Hard Disk Red 

Konektor: SATA 3 

Kapacitet: 2 TB 

Buffer: 64 MB 

Format: 3.5'' 

Broj obrtaja: Minimum 5400 rpm 

Garancija: Minimum 2 godine 

 

17.  

M2 Hard diskovi Комада: 2  

Format:  M.2 

Veličina:  500 GB 

Interfejs:  PCI Express 

Brzina čitanja:  3500 MB/s 

Brzina pisanja:  3200 MB/s 

 

18. 

Ssd Hard Disk Комада: 2  

Format 2.5'' 

Interfejs SATA III 

Kapacitet 480GB 

Brzina čitanja do 550 MB/s 

Brzina pisanja do 480 MB/s 

NAND flash 
memorija 

3D TLC NAND 

Kontroler Marvell 88SS1074 

Debljina 7mm 

Dimenzije 100.14mm x 69.85mm x 9.5mm 

EAN 740617283709 

Razno SSD disk sa RGB osvetljenjem. 

 

19. 

Hard Disk Комада: 2 

Tip: Hdd Blue 
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Interfejs: SATA 3 

Veličina: 2 TB 

Broj obrtaja: minimum 5400 rpm 

Format: 3.5" 

Bafer: minimum 128 MB 

 

 

 

 

20. 

ПЦ Кућиште  kомада: 2 

Tip Kućišta Minimum Midi Tower 

Kompatibilnost MB Mini ITX; Micro ATX; ATX; Extend ATX 
Providna stanica Kaljeno staklo 

Napajanje Bez napajanja 
Hlađenje - uključeno u 
pakovanju 

Napred : 3x 120mm AURA RGB (1200RPM) 
Pozadi : 1 x 140 PWM 

Ležišta za 5.25" 
komponente 

Nema 

Ležišta za spoljašnje 3.5" 
komponente 

Nema 

Ležišta za unutrašnje 3.5" / 
2.5" komponente 

3 x 2.5"; 4 x 3.5" ili 2.5" 

PCI/PCI-E - slotovi za 
proširenje 

7 + 2 vertikalna 

Prednji USB konektori 2 x USB 3.1 
Prednji I/O konektori / 
prekidači 

Audio izlaz za slušalice; Audio ulaz za mikrofon 

Ukupan broj ventilatora 7 
Prednji ventilatori 3x 120 ili 2x 140 

Gornji ventilatori 3x 120 ili 2x 140mm 
Zadnji ventilatori 1x 120 ili 140 

Donji ventilatori Nema 
Bočni ventilatori Nema 
Maksimalna dužina 
grafičke karte 

420mm 

Maksimalna visina CPU 
kulera 

180mm 

Podrška za Vodeno 
hlađenje 

Napred : 120, 140, 240, 280, 360 mm 
Gore : 120, 140, 240, 280, 360 mm 
Pozadi : 120, 140mm 

Boja Crna 
Dimenzije 251 x 545 x 552 mm (WxDxH) 

Težina Do 10.5 kg 

 

21. 

Матична плоча комада: 2 
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Tip procesora AMD 

Podnožje AMD® AM4 

Čipset Minimum AMD® X570 

Format ploče ATX 

Podržani procesori 
AMD AM4 Socket AMD Ryzen™ 2nd Generation/3rd Gen AMD Ryzen™/2nd 
and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors 

Podržana memorija DDR4 

Memorija 

3rd Gen AMD Ryzen™ Processors 
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 MHz Un-buffered Memory 
2nd Gen AMD Ryzen™ Processors 
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 MHz Un-buffered Memory 
2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors 
4 x DIMM, Max. 128GB, DDR4 MHz Un-buffered Memory 
Dual Channel Memory Architecture 
ECC Memory (ECC mode) support varies by CPU. 

Multi-GPU podrška 

3rd and 2nd Gen AMD Ryzen™ Processors 
AMD Ryzen™ 2nd Generation/Ryzen™ 1st Generation Processors 
Supports AMD CrossFireX™ Technology 

Integrisana grafička 
karta 

Minimum Integrated Graphics in the 2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with 
Radeon™ Vega Graphics Processors 
Multi-VGA output support : HDMI/DisplayPort ports 
- Supports HDMI 1.4b with max. resolution 4096 x 2160 @ 24 Hz 
- Supports DisplayPort with max. resolution 4096 x 2160 @ 60 Hz 

Slotovi za 
proširenje 

3rd Gen AMD Ryzen™ Processors 
1 x PCIe 4.0 x16 (x16 mode) 
2nd Gen AMD Ryzen™ Processors 
1 x PCIe 3.0 x16 (x16 mode) 
2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors 
1 x PCIe 3.0/2.0 x16 (x8 mode) 
AMD X570 chipset 
1 x PCIe 4.0 x16 (max at x4 mode) 
2 x PCIe 4.0 x1 

Storage 

3rd Gen AMD Ryzen™ Processors : 
1 x M.2 Socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280/22110(PCIE 4.0 x4 and 
SATA modes) storage devices support 
2nd Gen AMD Ryzen™ Processors : 
1 x M.2 Socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280/22110(PCIE 3.0 x4 and 
SATA modes) storage devices support 
AMD X570 chipset : 
1 x M.2 Socket 3, with M Key, Type 2242/2260/2280/22110(PCIE 4.0 x4 and 
SATA modes) storage devices support 
8 x SATA 6Gb/s port(s) 
Support Raid 0, 1, 10 

Mrežna karta 

Minimum Realtek® L8200A 
Minimum ASUS Turbo LAN Utility 
Minimum TUF LANGuard 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 
 ЈН Бр. 404-54/2019-01 

Страна24од69 
 

 

Zvučna karta 

Minimum Realtek® ALC S1200A 8-Channel High Definition Audio CODEC 
Audio Feature : 
- Exclusive DTS Custom for GAMING Headsets. 
- Audio Shielding: Ensures precision analog/digital separation and greatly 
reduced multi-lateral interference 
- Dedicated audio PCB layers: Separate layers for left and right channels to 
guard the quality of the sensitive audio signals 
- Premium Japanese audio capacitors: Provide warm, natural and immersive 
sound with exceptional clarity and fidelity 
- Audio Cover: Effective shielding preserves the integrity of audio signals to 
ensure best quality. 

USB 

3rd and 2nd Gen AMD Ryzen™/2nd and 1st Gen AMD Ryzen™ with 
Radeon™ Vega Graphics Processors : 
4 x USB 3.2 Gen 1 port(s) (4 at back panel, ) 
AMD X570 chipset : 
3 x USB 3.2 Gen 2 port(s) (3 at back panel, , 2 x Type-A+1 x USB Type-CTM) 
AMD X570 chipset : 
2 x USB 3.2 Gen 1 port(s) (2 at mid-board) 
AMD X570 chipset : 
4 x USB 2.0 port(s) (4 at mid-board) 

Konektori na 
zadnjoj strani 

1 x PS/2 keyboard/mouse combo port(s) 
1 x DisplayPort 
1 x HDMI 
1 x LAN (RJ45) port(s) 
1 x Optical S/PDIF out 
5 x Audio jack(s) 
4 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) ports 
3 x USB 3.2 Gen 2 (up to 10Gbps) ports (Type-A + USB Type-CTM) 
ASUS Wi-Fi module (Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac and Bluetooth v5.0) 

Interni konektori 

2 x Aura RGB Strip Header(s) 
1 x Addressable Gen 2 header(s) 
2 x USB 2.0 connector(s) support(s) additional 4 USB 2.0 port(s) 
1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices 
support (SATA mode & X4 PCIE mode) 
1 x M.2 Socket 3 with M Key, type 2242/2260/2280/22110 storage devices 
support (SATA mode & X4 PCIE mode) 
1 x SPI TPM header 
8 x SATA 6Gb/s connector(s) 
1 x CPU Fan connector(s) 
1 x CPU OPT Fan connector(s) 
3 x Chassis Fan connector(s) 
1 x AIO_PUMP connector 
1 x 24-pin EATX Power connector(s) 
1 x 8-pin ATX 12V Power connector(s) 
1 x 4-pin ATX 12V Power connector(s) 
1 x Front panel audio connector(s) (AAFP) 
1 x System panel(s) 
1 x Clear CMOS jumper(s) 
1 x COM port header 
1 x USB 3.2 Gen 1 (up to 5Gbps) connector support additional 2 USB ports 
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Bios 

256Mb Flash ROM, UEFI AMI BIOS, PnP, SM BIOS 3.2, ACPI 6.2, Multi-
language BIOS, ASUS EZ Flash 3, CrashFree BIOS 3, F6 Qfan Control, F3 My 
Favorites, F4 AURA ON/OFF, Last Modified log, F9 Search, F12 PrintScreen, 
and ASUS DRAM SPD (Serial Presence Detect) memory information 

Ostalo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Minimum 

Minimum ASUS TUF PROTECTION 
Minimum - ASUS SafeSlot: Protect your graphics card Investment 
Minimum - ASUS ESD Guard: Enhanced ESD protection 
Minimum - ASUS Overvoltage Protection: World-class circuit-protecting power 
design 
- ASUS Stainless-Steel Back I/O: 3X corrosion-resistance for greater durability! 
- ASUS DIGI+ VRM: Precision control for stable power 
- ASUS LANGuard: Protects against LAN surges, lightning strikes and static-
electricity discharges! 
AURA : 
- Aura Lighting Control 
- Aura RGB Strip Headers 
- Addressable Gen 2 Header 
ASUS Exclusive Features : 
- AI Suite 3 
- Ai Charger 
ASUS Quiet Thermal Solution : 
- Stylish Design: MOS Heat-sink with dual thermal pads design, PCH Fan, PCH 
and M.2 Heatsink 
- ASUS Fan Xpert 4 
ASUS EZ DIY : 
- ASUS CrashFree BIOS 3 
- ASUS EZ Flash 3 
- ASUS UEFI BIOS EZ Mode 
ASUS Q-Design : 
- ASUS Q-LED (CPU, DRAM, VGA, Boot Device LED) 
- ASUS Q-Slot 
- ASUS Q-DIMM 
DIY Friendly Design 
- Procool 
- SafeSlot 
- Digi+ VRM 
- Highly Durable components 
- ESD Guards 

22.  

Процесор  Комада: 2 

Proizvođač:  AMD Ryzen 9 3900X ili odgovarajuće 

Namena: Desktop 

Podnožje: AM4 

Broj jezgara: 12 

Broj Threads: 24 

Clock brzina: minimum 3.8 GHz 

Max turbo frekv: minimum 4.60GHz 

Set instrukcija: 64-bit 
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23.  

Рам Меморија комада: 2 

Namena:  Desktop 

Tip:  DDR4 

Hladnjaci:  Da 

Radni takt: 3466 MHz 

Količina memorije: 16 GB 

Pakovanje: 2 x 16 GB 

Paket za:  Dual channel 

 

24. 

Напајање комада: 2 

Ukupna snaga 750 W 
Efikasnost 80 Plus Gold 

Tip Intel ATX 12V 
AC ulaz 100 V - 240 V 

DC izlaz 24/20-pin x 1 
CPU 4+4-pin x 2 
PCI-E 6+2-pin x 4 
SATA x 8 
Peripheral x 3  

PFC Active PFC 

Hlađenje Ventilator 135 mm 
Modulanrno Da 

Ostale karakteristike OVP (Over Voltage Protection) 
OPP (Over Power (Load) Protection) 
OTP (Over Temperature Protection) 
SCP (Short-Circuit Protection) 
OCP (Over Current Protection) 

Dimenzije 16 x 15 x 8.6 cm 

Težina 3.14 kg 

 

25. 

Графичка карта комада: 2 

Interfejs PCI Express 4.0 

Proizvodjač čipa Minimum AMD Radeon 

Tip memorije GDDR6 

Količina memorije 8GB 

Magistrala 
memorije 

256bit 

Brzina memorije 14 Gbps 

GPU AMD Radeon RX 5700 XT SAPPHIRE NITRO+ ili odgovarajuće 

Brzina GPU Boost Clock: do 2010MHz 
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Game Clock: do 1905 MHz 
Base Clock: 1770 MHz 

Stream procesori 2560 

Hladjenje Aktivno 

VGA (D-Sub) Nema 

DVI Nema 

HDMI 2 

DisplayPort 2 

Mini DisplayPort Nema 

Mini HDMI Nema 

Potrošnja 265W 

Konektor za 
napajanje 

8-pin x2 

Ostalo Tri-X Cooling 
Triple Fan 
Two-Ball Bearing 
2.5 slot, ATX 
 
Sapphire Features: 
- TriXX Supported 
- TriXX Boost 
- Software BIOS Switch 
- Max Boost 
- Power Design 
- Optional Fan Glow ARGB support 
- NITRO Glow 
- Fan Check 
- Free Flow 
- VR Friendly 
- Intelligent Fan Control 
- Precision fan control 
- Robust VRM Cooling 
- Robust Memory Cooling 
- Tri-X Cooling Technology 
- Backplate (Tough Metal Backplate) 
- Two-Ball Bearing 
- Fan Quick Connect 
- Fuse Protection 
- Black Diamond Choke 
- Dual BIOS 
 
AMD Features: 
- RDNA Architecture 
- 2nd Gen 7nm GPU 
- GDDR6 Memory 
- Power Efficiency 
- PCI Express 4.0 Support 
- Video Streaming up to 8K 
- Display Port 1.4 (HBR3) / DSC 
- Radeon™ Software 
- Radeon™ Boost 
- Radeon™ Image Sharpening 
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- Radeon™ Anti-Lag 
- AMD FidelityFx 
- Async Compute 
- Radeon™ Rays Audio + True Audio Next 
- Radeon™ FreeSync™ 2 HDR 
- Radeon™ VR Ready Premium 

Dimenzije 306 x 135 x 49 mm 

 

26. 

Водено хлађење комада: 2 

Namena: Za Procesor 

Procesorsko ležište:  (socket) AMD® AM2, AMD® AM2+, AMD® AM3, AMD® AM3+, AMD® AM4, AMD® FM1, AMD® 

FM2, AMD® FM2+, AMD® TR4, Intel® 1150, Intel® 1151, Intel® 1155, Intel® 1156, Intel® 1366, Intel® 2011, Intel® 

Vrsta hlađenja: Vodeno 

Maksimalni broj obrtaja: minimum  500  -  2000 RPM 

Broj ventilatora: 3 

Konektor: Ventilator: 4-Pin (PWM)  

Pumpa: 3-Pin 

Dimenzije: Hladnjak: 394 x 119 x 27.2mm 

Pumpa: 86 x 70 x 49 mm 

LED osvetljenje: Da , LED kontrola: ARGB regulator 

Veličina vrntilatora: 120 x 120 x 25 mm 

Namena: Za Procesor 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Наручилац је у обавези да: 

 Редовно комуницира са Понуђачем о свим питањима везано за предметни процес реализације 
софтвера.  

 Да приликом процеса фазе реализације пружи Понуђачу све потребне информације за 
спровођење набавке, укључујући и преглед документације, приступ договореним радним 
местима, особљу и записима. 
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IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 

 

Техничка документација и планови израђују се у складу са законом, техничким прописима и 

стандардима који се односе на област из које је предмет јавне набавке. Ова конкурсна документација 

не садржи техничку документацију и планове.  

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 
 ЈН Бр. 404-54/2019-01 

Страна30од69 
 

 

3) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 

учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона. Уколико понуду подноси група 

понуђача сви чланови групе понуђача дужни су да доставе доказе да испуњавају услове из члана 75. 

став 1., тачке 1) до 4). и члана 75., став 2. Закона.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе 

да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове за 

учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА за учешће у поступку 

предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

ИЗЈАВА (Образац VI-3), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75.ст.1. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

 

 

Напомена: важи за обе партије 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Да он и његов законски заступник 

нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване 

криминалне групе, да нису осуђивани 

за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело 

преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на 

снази у време. подношења понуде 

(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 
 ЈН Бр. 404-54/2019-01 

Страна31од69 
 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. у складу са чл. 77. ст. 4. 
ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне 
документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и 
чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, подизвођач 
мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач 
је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове 
конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У 
том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 

 

 Напомена: Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а 
може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 
испуњености услова. Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од 
пет дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 

услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености 

услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 

одговарајућег регистра. 

 Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на 

чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице 

није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре.Напомена: 

Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег суда, 

потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на 

чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 

или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није осуђивано за 

кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
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којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 

полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 

дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или 

према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више 

зсконских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може поднети према 

месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном 
приказу обавезних услова  - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач 

налази у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке за ПАРТИЈУ 1 мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 

испуњеност додатних услова понуђач доказује на следећи начин, и то: 

 Кадровски капацитет: 

Понуђач мора да има радно ангажована лица на дан отварања понуда, следеће 
квалификационе структуре: 

- једно (1) радно ангажовано лице на реализацији пројекта које ће пружити услугу 

"Одржавање обуке у начину коришћења ново-имплементираног система", а који поседује: 

високу специјализацију у области информационих технологија; специјализацију у области 

заштите података; искуство у раду у државним органима у области сектора 

информационих технологија; практично искуство руковођења ИТ системима и управљања 

пројектима у области информационих технологија у државним органима; искуство у 

области едукације; 

 једно (1) радно ангажовано лице на реализацији пројекта које поседује сертификат 

CompTIASecurity+ 

 једно (1) радно ангажовано лице на реализацији пројекта које поседује сертификат 

CompTIANetwork+ 

 једно (1) радно ангажовано лице на реализацији пројекта које поседује сертификат 

CertifiedEthicalHacker (CEH) 

 једно (1) радно ангажовано лице на реализацији пројекта које поседује сертификат 

Microsoft CertifiedSolutionsExpert (MCSE): Server Infrastructure 

 једно (1) радно ангажовано лице на реализацији пројекта које поседује сертификат Red 

Hat Certified System Administrator 
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 једно (1) радно ангажовано лице на реализацији пројекта које поседује сертификати 

овлашћено је за пружање основне техничке подршке у областиDataProtectionOfficer (DPO) 

 једно (1) радно ангажовано лице на реализацији пројекта које поседује сертификати 

овлашћено је за пружање основне техничке подршке у областиISO/IEC 27001 LeadAuditor 

 једно (1) радно ангажовано лице на реализацији пројекта које поседује сертификати 

овлашћено је за пружање основне техничке подршке у 

областиCiscoCertifiedNetworkAssociate (CCNA) 

 једно (1) радно ангажовано лице на реализацији пројекта које поседује сертификати 

овлашћено је за пружање основне техничке подршке у областиMicrosoft Certified 

Professional (MCP) Certification 

 једно (1) радно ангажовано лице на реализацији пројекта које поседује сертификати 

овлашћено је за пружање основне техничке подршке у областиMicrosoft 

CertifiedTechnologySpecialist (MCTS) SQL 

Напомена: једно радно ангажовано лице може располагати са више сертификата  

Испуњеност додатног услова-кадровски капацитет за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

Кадровски капацитет – 

1) за лице на реализацији пројекта које ће пружити услугу "Одржавање обуке у начину 
коришћења ново-имплементираног система", потребно је доставити Изјаву дату на 
меморандуму понуђача у којој ће навести да ће тај радно ангажовани вршити захтевану 
обуку, као и биографију наведеног лица из које се може утврдити да исто поседује 
високу специјализацију у области информационих технологија; специјализацију у 
области заштите података; искуство у раду у државним органима у области сектора 
информационих технологија; практично искуство руковођења ИТ системима и 
управљања пројектима у области информационих технологија у државним органима; 
искуство у области едукације 

2) фотокопије (важећих)сертификата/уверења (достављени сертификати могу бити на 
енглеском језику. Понуђачи су у обавези да за документацију која је дата на страном 
језику, уз превод на српски језик доставе и "изворни документ" на основу кога је 
извршен превод);  

3) за сва радно ангажована лица потребно је доставити М-3А (М) образац или пријаву 

Републичком фонду за ПИО, односно фотокопију уговора за лица ангажована ван 

радног односа. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 

конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су 

тражени у оквиру услова јавно доступни. 
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Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски документ. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 

да је документује на прописани начин. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре не 

достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. 

ЗЈН. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа, и то: 

 доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру који 
води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно доступан на 
интернет страници Агенције за привредне регистре - www. apr.gov.rs) 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 

органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе.  
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5)КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

1. Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“.  

2.Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 

пондера или истом понуђеном ценом  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену,наручилац ће уговор 

доделити понуђачу који је понудио дужи гарантни рок. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, и исти гарантни рок,  

наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба.Наручилац ће 

писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати 

извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају исту 

најнижу понуђену цену, и исти понуђени гарантни рок. Извлачење путем жреба наручилац ће 

извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на 

одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну 

кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће 

бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће 

доставити записник извлачења путем жреба. 
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6)ОБРАСЦИ  КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

6)2) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  

6)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

6)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

6)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. став 2. ЗЈН  

6)6) ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА 

6)7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 
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6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ -ПАРТИЈА 1: СИСТЕМ ЗА АРХИВУ-СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА 

 Понуда број ________________ од ________________________ за јавну набавку 

добара- централни систем за архивирање и складиштење података са припадајућом  

опремом,  ЈН број: 404-54/2019-01 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Врста предузећа: (микро, мало, средње, 

велико) 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Врста предузећа (микро, мало, средње, 

велико) 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 

подноси група понуђача 
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II ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) 

Назив подизвођача:  

 

 

Адреса:  

 

 

Матични број:  

 

 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача 
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III ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 50% уговорене вредности по потписивању уговора, а остатак од 50% у року 

од 7 дана по испоруци и имплементацији софтверског програма, у складу са 

испостављеним рачуном на рачун Добављача 

Рок важења понуде _______ дана, (минимум 30) дана, од дана јавног отварања понудa 

Рок за испоруку добара ________ дана, (не може бити дужи од 60 календарских дана, од дана 

потписивања уговора) 

Гарантни рок ________ године/а (минимум 1 год) 

Место испоруке Општина Мали Иђош, ул. Главна 32., Мали Иђош 

 

 

Датум           Понуђач 

_____________________________    ________________________________ 

              (потпис овлашћеног лица) 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити I 

потписати образац понуде. 
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6)1) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ- ПАРТИЈА 2: ОПРЕМА 

 Понуда број ________________ од ________________________ за јавну набавку 

добара- централни систем за архивирање и складиштење података са припадајућом  

опремом,  ЈН број: 404-54/2019-01 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача:  

Матични број понуђача:  

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Врста предузећа: (микро, мало, средње, 

велико) 

 

Телефон:  

Телефакс:  

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Врста предузећа (микро, мало, средње, 

велико) 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 

подноси група понуђача 
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II ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

1) 

Назив подизвођача:  

 

 

Адреса:  

 

 

Матични број:  

 

 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

Назив подизвођача:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача 

  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 
 ЈН Бр. 404-54/2019-01 

Страна43од69 
 

 

III ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 

предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ПОДАЦИ О ПОНУДИ 

Укупна цена без ПДВ-а   

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања 50% уговорене вредности по потписивању уговора, а остатак од 50% у року 

од 7 дана по испоруци и имплементацији софтверског програма, у складу са 

испостављеним рачуном на рачун Добављача 

Рок важења понуде _______ дана, (минимум 30) дана, од дана јавног отварања понудa 

Рок за испоруку добара ________ дана, (не може бити дужи од 15 календарских дана, од дана 

потписивања уговора) 

Гарантни рок у складу са условима произвођача 

Место испоруке Општина Мали Иђош, ул. Главна 32., Мали Иђош 

 

 

Датум           Понуђач 

_____________________________    ________________________________ 

              (потпис овлашћеног лица) 

Напомене: Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни 

подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити I 

потписати образац понуде. 
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6)2)  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

ПОНУЂАЧ ______________________________________________________________ у 

поступку доделе уговора у јавној набавци добара- рачунарске опреме за Канцеларију за 

младе општине Мали Иђош ,бр ЈН:404-54/2019-01: 

ПАРТИЈА 1: 

РБ. Назив  
јед. 

мера 
количина 

Цена по 
јединици 

мере (без 
ПДВ-а) 

Укупна 
цена без 

ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7=6+ПДВ 

 1 

Централни процесорски модул 

система за архиву- складиштење 

података 

ком 1    

 2 

Централни модул за складиштење 
система за архиву- складиштење 
података 

ком 1    

3 Услуга  
ком 1    

 
УКУПНО: 

     

 

ПАРТИЈА 2: 

РБ. Назив робе  
јед. 

мера 
количина 

Цена по 
јединици 

мере (без 
ПДВ-а) 

Укупна цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена 
са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6=4 x 5 7=6+ПДВ 

3 Скеннер за брзо скеннирање 
ком 1    

4 
Wиндоwс сервер операциони 
систем 

ком 1    

5 Сервер рачунар 
ком 1    

6 НАС 
ком 1    

7 
Десктоп рачунар 

 

ком 20    

8 Сwитцх 
ком 4    

9 Рутер 
ком 3    

10 
Фотокопир 

 

ком 1    

11 
Штампач Мултифункцијски 

 

ком 5    
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12 
Ласерски штампач дуплекс 

 

ком 2    

13 
Монитори 

 

ком 20    

14 
УПС  

 

ком 3    

15 
УПС  за десктоп рачунаре 

 

ком 22    

16 Хард диск Ред ком 6    

17 Хард диск М2 ком 2    

18 ССД Хард диск Ком 2    

19 Хард диск блуе Ком 2    

20 ПЦ кућиште Ком 2    

21 Матична плоча Ком 2    

22 Процесор Ком 2    

23 Рам Меморија Ком 2    

24 Напајање ком 2    

25 Графичка карта Ком 2    

26 Водено хлађење ком 2    

 
УКУПНО: 

     

 

Образац структуре цене понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу наведени. 

Образац се попуњава за укупну понуђену вредност понуде.   

Сходно одредбама Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број:124/12,14/2015 и  68/2015) и 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, број: 86/15) у обрасцу структуре цена морају бити 

приказани основни елементи структуре цене, као што су: 

 појединачно сви трошкови који чине укупну цену из предрачуна-техничке спецификације 

радова 

 укупна цена без ПДВ-а и са ПДВ-ом 

 Посебно исказани трошкови који чине укупну цену у динарима 

 Процентуално учешће одређене врсте трошкова 

У делу 6)2) Конкурсне документације Наручилац је дао начин на који мора бити наведена и изражена 

цена у понуди, уз прецизирање структуре цене. 
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6)3) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, Понуђач  

 

______________________________________________________________________________, 

(навести назив Понуђача) 

доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД БЕЗ ПДВ-а 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 

Наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

Датум: 
 

       Понуђач 

   

        (потпис овлашћеног лица) 
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6)4) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

У складу са чланом 26. Закона, Понуђач __________________________________________,  

(Назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

  Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара- формирање централног система за архивирање и 

складиштење података са припадајућом  опремом, ЈН бр.404-54/2019-01, поднео независно, 

без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум: М.П. Понуђач 

   

         (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 

надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 

забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 

повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 

конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача. 
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6)5) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛАНА. 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

Понуђач _______________________________________________________________________    

(навести назив понуђача) 

 

у поступку јавне набавке добара- формирање централног система за архивирање и 

складиштење података са припадајућом  опремом, ЈН бр.404-54/2019-01, поштовао је 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 

рада, заштити животне средине и гарантујем да немам забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде. 

 

Датум: 
 

Понуђач 

   

         (потпис овлашћеног лица) 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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6)6) ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА 

 

Р
е

д
н
и

 б
р

. 

Назив уговора 

 

Година 

закључења 

уговора 

Наручилац 
Вредност 

(динара са ПДВ-ом) 

     

     

     

     

     

     

     

 

Збир вредности реализованих уговора: __________________динара са ПДВ-ом. 

 

 

  
У _______________ дана _________ 2019.г. 

 
Потпис овлашћеног лица: 
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ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 

_____________________________________  

     Назив наручиоца 

 

_____________________________________  

Адреса  

 

Овим потврђујемо да је предузеће _____________________________________________ 

 

из________________________, 

 

____________________________________________________________________________ 

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан) 

 

за потребе Наручиоца________________________________________________________  ,  

 

квалитетно и у уговореном року извршио услуге које су предмет јавне набавке добара – 

Систем за архивирање и складиштење података у центру за АОП( аутоматску обраду 

података): 

_____________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________ 

(навести пун назив уговора) 

 

а на основу уговора бр. ____________________________ од _________________ године, који  

 

је реализован _________________ године. 

 

Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може 

користити.  

 

Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе 

наведени подаци тачни.  

 

Контакт особа Наручиоца: ___________________________________, телефон: ___________  

 

 

Потпис овлашћеног лица _________________________  

 

 

М.П 

Напомена: Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, 

тако да су прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у 

датом моделу Потврде. 
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6)7) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. став 10. ЗЈН 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПР-а) 

Пословно име:  

Скраћено пословно име:  

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

 

Матични број:  

ПИБ:  

На основу члана 79. став 10. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), под кривичном и материјалном одговорношћу као понуђач 

дајем 

И З Ј А В У 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из 

члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/2015 и 68/2015), 

те исту оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним 

органом државе_________________________, прилажем уз понуду за јавну добара- 

формирање централног система за архивирање и складиштење података са припадајућом  

опремом, ЈН бр.404-54/2019-01.  

 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за 

давање ове изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач доказује 

испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам седиште. 

                              

  ПОНУЂАЧ 

___________________________ 

(потпис овлашћеног лица)  

 

Напомена: изјава мора бити оверена пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом државе у којој понуђач има седиште. 
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Модел Уговора ПОНУЂАЧ мора да: 

 попуни, 

 потпише сваку страну чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора 
Уколико понуду подноси група понуђача, свака страна модела уговора мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица - носиоца посла.   
 
 

7) МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 
формирање централног система за архивирање и складиштење података са 

припадајућом  опремом-ПАРТИЈА 1: СИСТЕМ ЗА АРХИВУ-СКЛАДИШТЕЊЕ ПОДАТАКА 
ЈН број 404-54/2019-01 

Бр.Уговора:___________(уписује Наручилац) 
 
 

Закључен између: 
 

1. ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, са седиштем у Малом Иђошу, улица Главна бр. 32, 
ПИБ:101434697, Матични број: 08695059, Број рачуна: 840-95640-37кога заступа: Марко 
Лазић, председник општине (у даљем тексту: Наручилац)и 
 
 

2.  УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО 
 
______________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 
кога заступа _____________________________________ (у даљем тексту: Добављач) 
                                    (Име, презиме и функција) 
 3. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 
______________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 
 
кога заступа ______________________________________ (у даљем тексту: Добављач) 
                                    (Име, презиме и функција) 
Испоручилац је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу: 
1. ____________________________________________________________________________, 
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

кога заступа ______________________________________________  
                                         (Име, презиме и функција) 
 
4. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ од 
_____________ 2019. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према 
Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора  
 
1. ____________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 
Каочлан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога 
заступа _________________________________________ (у даљем тексту: Добављач) 
                          (Име, презиме и функција) 
3.       - //- 
Основ уговора: ЈН број: 404-54/2019-01 
Број и датум Одлуке о додели уговора: ______________ 
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Понуда изабраног понуђача број: ____________ од _________. Године 
 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку 
добара - Систем за архивирање и складиштење података у центру за АОП( 
аутоматску обраду података) ,спровео поступак јавне набавке мале вредности; 

 да је Добављач дана ____________2019. године, доставио понуду број 
______________, која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 
Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од 
_______________2019. године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној  
набавци 

 

Члан 2.  
Предмет уговора је испорукадобара – Систем за архивирање и складиштење 

података у центру за АОП( аутоматску обраду података),у складу са техничким описом 

наведеним у поглављу III. Конкурсне документације. 

 

Члан 3. 

Уговорену цену чине: 

 цена добара – Систем за архивирање и складиштење података у центру за 
АОП( аутоматску обраду података) из чл. 2. овог Уговора, са свим пратећим 
трошковима, без пореза на додату вредност, у износу од 
___________________ динара, 

 порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

Укупна уговорена цена износи ___________________ динара 

(словима:______________________________________________________________динара) 

Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора. 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да по потписивању уговора плати 50% уговорене вредности, 
а остатак од 50% 7 дана по испоруци и имплементацији софтверског програма,у складу са 
испостављеним рачуном и то на рачун Добављача бр. _____________________________ код 
_____________________________. 

Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора Наручиоцу достави бланко 
соло меницу, менично овлашћење које гласи на износ 50% уговорене вредности, потврду о 
регистрацији менице и копију картона депонованих потписа оверену од стране пословне 
банке, као гаранцију за повраћај аванса. 

Члан 5. 

Добављач се обавезује да систем за архивирање и складиштење података у центру 

за АОП( аутоматску обраду података)  испоручи у року од _______ дана од дана закључења 

уговора. 
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Ако се записнички утврди да услуге које је Добављач извршио Наручиоцу, имају  

недостатке у квалитету, Добављач мора у примереном року од 5 дана од сачињавања 

записника о рекламацији, о свом трошку отклонити уочене недостатке. 

Члан 6. 
Ако Добављач не испуни уговорне обавезе у року предвиђеном чланом 5. овог 

Уговора, дужан је да плати Наручиоцу казну у износу од 2‰ (два промила) дневно, а уколико 

укупна казна пређе износ од 5% од укупне уговорене вредности, Наручилац може 

једнострано раскинути уговор. 

Износ уговорене казне уговарачи утврђују у поступку коначног обрачуна. 

 

Члан 7. 

Добављач ће у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана 
закључења уговора, предати наручиоцу бланко соло меницу и менично овлашћење у висини 
од 50% од понуђене цене са ПДВ-ом, као средство финансијског обезбеђења за повраћај 
аванса која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком 
важења 30 (тридесет) дана дужим од датума реализације уговора.  

Меница и менично овлашћење мора бити регистрован у Регистру менице Народне 
банке Србије, за шта се као доказ доставља извод из Регистра меница НБС. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту се доставља попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом. Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу –писму.  

Наручилац има право наплатити меницу у случају неизвршења услуга и кашњења у 
извршењу. 

Члан 8. 

Добављач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током рада 

објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима 

који су предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 

 

Члан 9. 

Наручилац се обавезује да Добављачу обезбеди увид у документацију неопходну за 

реализацију послова из члана 2. овог Уговора. 

 

Члан 10. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 

Суботици. 

Члан 11. 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 

овлашћених лица уговорних страна. 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 12. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
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Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од чега је 3 (три) примерака 

за Наручиоца, а 3 (три) за Добављача 

ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ 

Председник општине 

              ____________________                                        ________________                        

 

ДОБАВЉАЧ 

Директор 

__________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

формирање централног система за архивирање и складиштење података са 
припадајућом  опремом-ПАРТИЈА 2: ОПРЕМА 

ЈН број 404-54/2019-01 
Бр.Уговора:___________(уписује Наручилац) 

 
Закључен између: 
 

3. ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, са седиштем у Малом Иђошу, улица Главна бр. 32, 
ПИБ:101434697, Матични број: 08695059, Број рачуна: 840-95640-37кога заступа: Марко 
Лазић, председник општине (у даљем тексту: Наручилац)и 
 
 

4.  УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО 
 
______________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 
кога заступа _____________________________________ (у даљем тексту: Испоручилац) 
                                    (Име, презиме и функција) 
 3. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ: 
______________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 
 
кога заступа ______________________________________ (у даљем тексту: Испоручилац) 
                                    (Име, презиме и функција) 
Испоручилац је извршење јавне набавке делимично поверио подизвођачу: 
1. ____________________________________________________________________________, 
(Назив подизвођача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 

кога заступа ______________________________________________  
                                         (Име, презиме и функција) 
 
4. У СЛУЧАЈУ ПОДНОШЕЊА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ (ГРУПА ПОНУЂАЧА) 
ГРУПЕ ПОНУЂАЧА који су се на основу Споразума број _______________________ од 
_____________ 2019. године који је саставни део овог Уговора, међусобно и према 
Наручиоцу обавезали на извршење предметне јавне набавке, односно овог Уговора  
 
1. ____________________________________________________________________________, 

(Назив понуђача, поштански број и седиште, општина, улица и број, матични број, ПИБ) 
Као члан групе који је носилац посла, односно који је поднео понуду и који ће заступати 
групу понуђача пред Наручиоцем и који ће у име групе понуђача потписати уговор, кога 
заступа _________________________________________ (у даљем тексту: Испоручилац) 
                          (Име, презиме и функција) 
3.       - //- 
Основ уговора: ЈН број: 404-54/2019-01 
Број и датум Одлуке о додели уговора: ______________ 
Понуда изабраног понуђача број: ____________ од _________. Године 
 
 

Члан 1. 

Уговорне стране констатују да је Наручилац донетом Одлуком бр. _______ од _____2019. 
године, изабрао Испоручиоца као најповољнијег понуђача за набавку и испоруку добара-
рачунарске опреме општини Мали Иђош, по спроведеном поступку јавне набавке мале 
вредности број 404-54/2019-01.  
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Предмет Уговора 

Члан 2. 
Предмет уговора је купопродаја добара –рачунарска опрема, по спецификацији усвојене 
понуде Испоручиоца бр. ______ од ________2019. године, која је дата у прилогу и чини 
саставни део Уговора.  

Вредност добара - цена 
Члан 3. 

Укупна вредност добара је ______________________________ динара без обрачунатог ПДВ 
– а, износ обрачунатог ПДВ – а је ________________ динара, тако да укупна уговорена 
вредност износи _____________________ динара са ПДВ-ом.  
 

Рок и начин плаћања 
Члан 4. 

Наручилац се обавезује да по потписивању уговора плати 50% уговорене вредности, 
а остатак од 50% 7 дана по испоруци опреме,у складу са испостављеним рачуном и то на 
рачун Испоручиоца бр. _____________________________ код 
_____________________________. 

Испоручилац се обавезује да приликом потписивања уговора Наручиоцу достави 
бланко соло меницу, менично овлашћење које гласи на износ 50% уговорене вредности, 
потврду о регистрацији менице и копију картона депонованих потписа оверену од стране 
пословне банке, као гаранцију за повраћај аванса. 

Рок, место и начин испоруке добара 
Члан 5. 

Рок за испоруку добара је _____ дана од дана потписивања Уговора.  
Испорука се сматра извршеном када је сачињен и обострано оверен Записник о 
квантитативном и квалитативном пријему добара који се касније прилаже уз рачун за 
плаћање и саставни је део документације истог.  
Место испоруке је у седишту Наручиоца: општина Мали Иђош, ул.Главна бр.32., 24321 Мали 
Иђош.  

Обавезе уговорних страна 
Члан 6. 

Испоручилац се обавезује да:  
 прихваћене Понуде  

конкурсне документације.  
 
Наручилац се обавезује да:  

 

 
 

Финансијако обезбеђење 

Члан 7. 

 Испоручилац ће у тренутку закључења уговора, а најкасније у року од 5 дана од дана 
закључења уговора, предати наручиоцу бланко соло меницу и менично овлашћење у висини 
од 50% од понуђене цене са ПДВ-ом, као средство финансијског обезбеђења за повраћај 
аванса која треба да буде са клаузулом „без протеста”, роком доспећа „по виђењу” и роком 
важења 30 (тридесет) дана дужим од уговореног рока за испоруку добара.  

Меница и менично овлашћење мора бити регистрован у Регистру менице Народне 
банке Србије, за шта се као доказ доставља извод из Регистра меница НБС. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту се доставља попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
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назначеним износом. Уз меницу се доставља копија картона депонованих потписа који је 
издат од стране пословне банке коју Извршилац наводи у меничном овлашћењу –писму.  

Наручилац има право наплатити меницу у случају неизвршења услуга и кашњења у 
извршењу. 

Решавање рекламација 
Члан 8. 

Испоручилац је дужан да након пријема Записника о рекламацији од стране 
Наручиоца, о свом трошку отклони све недостатке који се установе на испорученој роби у 
року не дужем од 15 дана. 

Гарантни рок за испоручена добра: у складу са условима произвођача.  

 
Пенали 
Члан 9. 

У случају кашњења испоруке добара која су предмет овог Уговора,Испоручилац се обавезује 
да плати Наручиоцу пенале за сваки дан кашњења у износу од 0,5% од вредности овог 
Уговора, до максимално 10% његове укупне вредности. У случају кашњења у испоруци робе 
дуже од 30 дана, Наручилац има право да раскине овај Уговор уз право на накнаду штете.  
 

Раскид Уговора 
Члан 10. 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга страна 
не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна да писаним путем обавести другу уговорну 
страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 (петнаест) дана од дана 
пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.  
 

Остале одредбе 
Члан 11. 

Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писаној форми и уз обострану 
сагласност уговорних страна.  
 

Члан 12. 
За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

Члан 13. 
 

Уговорне стране су сагласне да ће сваки спор који настане у вези са овим уговором 
настојати да реше мирним путем у духу добре пословне сарадње.  
У случају да се настали спор не може решити мирним путем спорове из овог Уговора 
решаваће надлежни суд у Суботици.  
 

Члан 14. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања уговорних страна и закључује се до момента 
набавке свих добара која представљају предмет овог Уговора. 
  

Члан 15. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна страна 
задржава по 3 (три) примерка 
 
 
за Наручиоца:       за Испоручиоца:  

_________________      ___________________ 
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8) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1.ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Уколико понуђач достави понуду која није на 
српском језику, таква понуда ће бити одбијена, као нерихватљива. 
Понуђач је у обавези да уз доказе који су на страном језику, достави и њихов превод на 
српски језик оверен од стране судског тумача за предметни страни језик. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се 
први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, 
контакт особу, број телефона контакт особе. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди контакт 
особу и телефон. 
Понуду доставити без обзира на начин подношења (непосредно или путем поште) на 
адресу: ОПШТИНА МАЛИ ИЂОШ, ул. ГЛАВНА бр 32., 24321 МАЛИ ИЂОШ, са 
назнаком:,,Понуда за јавну набавку добара- формирање централног система за 
архивирање и складиштење података са припадајућом  опремом-ПАРТИЈА_______, ЈН 
бр.404-54/2019-01- НЕ ОТВАРАТИ”.”. 
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до 
25.11.2019.године до 10:30 часова.  

Наручилац ће по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати 
потврду пријема понуде. У потврди о пријему Наручилац ће навести датум и сат пријема 
понуде.  
Понуда коју Наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА ће се извршити 25.11.2019.године у 11:00 часова, у 
просторијама општине Мали Иђош, Главна број 32, Мали Иђош. 

Понуда се припрема на обрасцима, који су саставни део Конкурсне документације, као и 
модел уговора, а у зависности од тога како понуђач наступа у понуди. Уколико се приликом 
сачињавања понуде начини грешка, (у писању речи-текста, заокруживању понуђених опција, 
уношењу цифара или сл.), понуђач може исту исправити уз параф и оверу печатом. 
 
Понуда мора да садржи: 

 Доказе о испуњености услова за учешће у јавној набавци из чл.75. и 76. Закона, 

наведене и описане у делу Конкурсне документације ,,Услови за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова“( у даљем 
тексту: Услови за учешће).  

 Уколико понуђач наступа са подизвођачем, као и уколико се подноси заједничка понуда, 
потребно је доставити потребне доказе за све подизвођаче, односно све чланове 
групе понуђача, у свему у складу са упутством датим у Условима за учешће у поступку 
јавне набавке.  

 Образац понуде (Образац број 6)1)) понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. У случају већег броја подизвођача или 
учесника у заједничкој понуди (уколико се понуда подноси са подизвођачем или као 
заједничка понуда), потребно је копирати одговарајуће стране овог обрасца и то оне на 
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којима се налази место за уношење података о подизвођачу (II део) или учесницима у 
заједничкој понуди (III део), у довољном броју примерака за све подизвођаче, односно 
учеснике у заједничкој понуди. Тако попуњене ископиране стране овог обрасца се прилажу 
уз овај образац понуде. Образац понуде, у случају групе понуђача, потписују и оверавају, по 
избору понуђача, или сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, 
који у том случају мора бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним 
набавкама.  

 Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења заједничке 

понуде.  

 Модел уговора - понуђач мора да попуни и потпише модел уговора. Уколико понуду 

подноси група понуђача, модел уговора мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача.  

 Образац трошкова припреме понуде (Образац број 6)3) – понуђач мора да попуни и 

потпише овај образац. У случају групе понуђача, потписују, по избору понуђача, или сви 
чланови групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора 
бити наведен у  споразуму из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама; 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац број 6)4) -понуђач мора да га попуни и 
потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача; 

 Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2. Закона (Образац број 6)5)-

понуђач мора да га попуни и потпише. Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица сваког од понуђача из групе понуђача;  

 Списак реализованих уговора са потврдама Наручиоца копирати у довољном броју 

примерака 

 Образац структуре цене (Образац број 6)2)) - понуђач мора да попуни и потпише, чиме 

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу структуре цене понуде наведени. Образац 
структуре цене, у случају групе понуђача, потписују, по избору понуђача, или сви чланови 
групе понуђача, или један од чланова групе у име групе, који у том случају мора бити 
наведен у  споразуму као носилац посла, из члана 81., став 4. Закона о јавним набавкама.  
Све позиције у Обрасцу структуре цене, морају бити са исказаним јединичним ценама и са 
укупном ценом, са и без ПДВ-а. Укупну цену са ПДВ-ом исказати на крају Обрасца структуре 
цене.   
Све позиције из Обрасца структуре цене морају бити попуњене нумерички исказаним  
јединичним  ценама  (уколико се ради о позицијама које немају вредност, мора се уписати 
ознака ''0,00''. 

 Меницу за озбиљност понуде- и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана 

у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом 
и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено 
попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10%) од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 
депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму. 

 
Напомена:  
Сагласно члану 75. став 2. ЗЈН, понуђач је дужан да при састављању понуде поштује 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштите животне средине, као и да немају забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 Образац изјаве о независној понуди, Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75.став 2. 
Закона, у случају да понуду подноси група понуђача, морају бити потписани од стране 
овлашћеног лица сваког од члана групе. 

 Образац понуде, Образац структуре цене и Образац трошкова припреме понуде, у случају 
групе понуђача, потписују сви чланови групе понуђача, или један од чланова групе, који у 
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том случају мора бити наведен као носилац посла у споразуму из члана 81., став 4. Закона о 
јавним набавкама. 

 У складу са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова, односно у складу са Правилником о допуни правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступку јавних набавки и начину доказивања испшуњености 
услова (Сл. гласник РС“брoj 86/2015 иброј 41/2019), понуђачи нису у обавези да приликом 
сачињавања понуда у поступцима јавних набавки употребљавају печат. 

 У складу  са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 
услова („Сл. гласник РС”, бр. 86/2015 и 41/2019) употреба печата није обавезна.  

 
3. ПАРТИЈЕ 
Набавка је обликована у две партије. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се иста односи на целокупну набавку или 
само на одређену партију.  

- Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати 
најмање једну целокупну партију. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета тако да се 

може оцењивати за сваку партију посебно. 

- Докази из чл. 75. и 76. Закона, у случају да понуђач поднесе понуду за обе партије, не 

морају бити достављени за сваку партију посебно, односно могу бити достављени у 

једном примерку за обе партије. 

 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 
начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Мали Иђош, Главна број 32, 
24321 Мали Иђош, са назнаком: „Измена понуде за јавну набавку добара- формирање 
централног система за архивирање и складиштење података са припадајућом  
опремом, ЈН бр.404-54/2019-01- НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну добара- формирање централног система за архивирање и 
складиштење података са припадајућом  опремом, ЈН бр.404-54/2019-01-НЕ 
ОТВАРАТИ”,  или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара- формирање централног система за 
архивирање и складиштење података са припадајућом  опремом, ЈН бр.404-54/2019-01- 
НЕ ОТВАРАТИ”  или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добара- формирање централног система за 
архивирање и складиштење података са припадајућом  опремом, ЈН бр.404-54/2019-01- 
НЕ ОТВАРАТИ”.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, контакт особу и број 
телефона. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кутији је потребно 
назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди, контакт особе и бројеве телефона. По истеку рока за подношење понуда 
понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6.УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
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Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац број 6)1)), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 
са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 
број 6)1)) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова у складу са 
Упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу по овлашћењу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да Наручиоцу по овлашћењу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу по овлашћењу обавезују 
на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) 
Закона и то податке о:  
- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
-опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора, 
-понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
-понуђачу који ће издати рачун,  
-рачуну на који ће бити извршено плаћање. 
 
Уколико се група понуђача определила да један од чланова групе (а не сви чланови групе), у 
име групе понуђача, потпише Образац понуде (Образац број 6)1), Образац структуре цене 
(Образац број 6)2) и Образац трошкова припреме понуде (Образац број 6)3) из конкурсне 
документације (који не представљају Изјаве дате под кривичном и материјалном 
одговорношћу), у овом споразуму се мора навести и тај понуђач, односно члан групе 
понуђача. Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у „Условима за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона, у 
складу са „Упутством како се доказује испуњеност услова“. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 
понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
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9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
50% уговорене вредности по потписивању уговора, а остатак од 50% у року од 7 дана по 

испоруци и имплементацији софтверског програма, у складу са испостављеним рачуном на 

рачун Добављача. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 
9.2.Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за испоручена добра која су предмет јавне набавке: 
- за партију 1, не може бити краћи од 1 (једане) године,  
-за партију 2 важи гарантни рок у складу са условима произвођача.  
 
9.3. Захтев у погледу рока  испоруке 
Рок за испоруку : 
Пратија 1: не може бити дужи од 30 календарских дана од дана потписивања уговора 
Партија 2: не може бити дужи од 15 календарских дана од дана потписивања уговора.  
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају 
истека рока важења понуде, Наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачунато: набавка, израда, транспорт, монтажа, уградња, односно потребан рад и 
материјал са свим неопходним активностима до комплетирања предмета набавке. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Aко је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А 
КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Понуђач је дужан да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине. Подаци о називу, адреси и 
интернет адреси државног органа или организације где се могу благовремено добити 
исправни подаци су:  
- Пореским обавезама – назив државног органа: Пореска управа (Министарство надлежно 
за послове финансија), адреса: Саве Машковића 3-5, Београд, интернет адреса: 
www.poreskauprava.gov.rs. Посредством Пореске управе могу се добити исправне 
информације о адресама и контакт телефону органа или службе територијалне аутономије 
или локалне самоуправе о пореским обавезама које администрирају ови органи;  
- Заштити животне средине -назив државног органа: Агенција за заштиту животне средине 
(Министарство енергетике, развоја и заштите животне средине републике Србије), адреса 
Министарства: Немањина 22-26, Београд. интернет адреса:  

http://www.poreskauprava.gov.rs/
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www. merz.gov.rs, адреса Агенције за заштиту животне средине: Руже Јовановић 27а, 
Београд, интернет адреса Агенције: www.sepa.gov.rs; 
- Заштити при запошљавању, условима рада - назив државног органа: Министарство 
рада, запошљавања и социјалне политике, адреса: Немањина 22-26, Београд, интернет 
адреса: www.minrzs.gov.rs.  
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

I Понуђач је дужан да у понуди достави: 

1. Средство финансијског обезбеђења за повраћај аванса и то бланко сопствену меницу, 
која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а 
уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 
назначеним износом од 50%) од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице мора бити дужи за 30 
дана од очекиване реализације уговора. 

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења дато уз понуду уколико: понуђач 
након истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 
коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је 
додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 

Уколико понуђач не достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде 
понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

II Изабрани понуђач је дужан да у тренутку закључења уговора достави: 

1. Меницу за повраћај аванса - Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку 

потписивања уговора преда наручиоцу меницу за повраћај аванса, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 

50% од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана 

дужи од истека рока за коначно извршење посла. Уз меницу мора бити достављена копија 

картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу –писму. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 
посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 
који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 
мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин. 

http://www.sepa.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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Наручилац ће одбити давање информације која би значила повреду поверљивости података 
добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и остали подаци из понуде који су 
од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац ће чувати као 
пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до истека рока предвиђеног за 
отварање понуда.  
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу Наручиоца: Општина 
Мали Иђош, ул.Главна број 32, 24321 Мали Иђош  или електронским путем на e-mail: 
javnanabavka@maliidjos.rs, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и 
на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 404-54/2019-01. 
Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона сваког радног дана (понедељак – петак) у времену од 08,00 до 15,00 часова. 
 
15. ПОСТУПАК ОТВАРАЊА ПОНУДА 
Отварање понуда је јавно. Приликом отварања понуда води се Записник о отварању понуда. 
У записнику о отварању понуда уписују се сви подаци из чл. 104. Закона. Записник о 
отварању понуда, након завршеног поступка отварања, потписују чланови Комисије за јавну 
набавку и присутни овлашћени представници понуђача, који преузимају копију записника 
одмах по завршеном поступку отварања. 
Фотокопија записника се доставља понуђачима који нису учествовали у поступку отварања 
понуда у року од 3 (три) дана од дана јавног отварања понуда. 
Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву понуде, 
неће се отварати и биће враћена подносиоцу. 
Ако је поднета неблаговремена понуда, Наручилац ће је по окончању поступка отварања 
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно 
његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, Наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву Наручиоца, односно да омогући Наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  
 
17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
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Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и 
да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 
18. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
19. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАВКОМ  
Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у оквирном року 
од 8 дана од дана јавног отварања понуда.  
Наручилац задржава право да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да 
се започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба Наручиоца за 
предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 
наредних шест месеци. У случају обуставе поступка из наведених разлога, одлуком о 
обустави поступка биће одлучено и о надокнади трошкова финансијског обезбеђења у 
припремању понуде, из чл. 88 став 3. Закона, уколико понуђач у понуди о тој накнади 
истакне захтев.  
Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка јавне набавке, Наручилац ће, у року од 3 дана од дана доношења одлуке, исту 
објавити на порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
 
20. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, 
Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средстава финансијског 
обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди, 
односно да их је навео у Обрасцу број 6)3) и приложио доказ о извршеној уплати трошкова у 
корист даваоца финансијског обезбеђења. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
Поступак заштите права у поступцима јавних набавки регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
ЗЈН. 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама ЗЈН. 
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 
Захтев за заштиту права се доставља предајом у писарницу наручиоца, или поштом - 
препорученом пошиљком са повратницом, на адресу: Општина Мали Иђош, ул.Главна број 
32, 24321 Мали Иђош ,  или електронским путем на e-mail адресу:javnanabavka@maliidjos.rs. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавнх 
набавке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
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подношење пре истека рока за подношење захтева из чл. 149 ст. 3. и 4. ЗЈН, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке 
у складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 
Наручилац ће о поднетом захтеву за заштиту права објавити обавештење на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева 
за заштиту права. 
Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 
Србије уплати таксу од 60.000,00 динара. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 
1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
   (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
   (2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплат таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и 
датум извршења налога; 
    (3)  износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши; 
    (4)  број рачуна: 840-30678845-06; 
    (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 
    (6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права (Напомена: препорука је да се у овом пољу избегава употреба 
размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл); 
    (7)  сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права (Напомена: податке обавезно уносити наведеним редоследом); 
    (8)  корисник: буџет Републике Србије; 
    (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата   таксе; 
    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 
2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1;  
3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава 
организација за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава);  
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 
дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка. 5) 
Закона.  
Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној набавци са 
изабраним понуђачем ће се закључити по окончању поступка заштите којим је потврђена 
одлука Наручиоца о додели уговора.  
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Ако понуђач коме је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци,тј. не 
потпише га у року од 5 дана од дана када му је достављен на потписивање,  Наручилац 
задржава право да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  
 
23. ИЗМЕНА УГОВОРЕНЕ ЦЕНЕ  
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
 
 
 
 


