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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 

124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 

доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке мале вредности M 1.1.3/17 број: 1-06-404-33/2017-2 

oд 03.05.2017. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку мале 

вредности M 1.1.3/17, број: 1-06-404-33/2017-3 од 03.05.2017. године, припремљена је: 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

(пречишћен текст) 

за јавну набавку мале вредности  

„Набавка рачунара и рачунарске опреме“,  

број M 1.1.3/17 

дел. број: 1-06-404-33/2017-13 
 

Конкурсна документација садржи: 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

 

Наручилац: Развојна агенција Србије 

 

Развојна агенција Србије (у даљем тексту: Наручилац) је основана на основу Закона о 

улагањима („Службени гласник РС“, бр. 89/2015) као јавна агенција за обављање 

развојних, стручних и оперативних послова подстицања и реализације директних 

улагања, промоције и повећања извоза, развоја и унапређења конкурентности 

привредних субјеката, угледа и развоја Републике Србије у области привреде и 

регионалног развоја. 
 

Седиште Наручиоца: 11000 Београд, Кнеза Милоша 12, 

 

Телефон: +381 11 3398 510,  
 

Факс: +381 11 3398 550, 
 

Интернет страница: www.ras.gov.rs, 

 

Радно време Наручиоца је од понедељка до петка од 07:30 до 15:30 часова. 

 

 

1. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

2. Партије 

Предметна јавна набавка је обликована у три партије које се уговарају засебно. 

Понуђач може поднети понуду за само једну партију, или за више партија. 

 

3. Предмет јавне набавке  
Предмет јавне набавке брoj M 1.1.3/17 су добра - набавка рачунара и рачунарске 

опреме. 
 

Назив и ознака из општег речника набавки је: 

 

30213100-6 Преносиви рачунари 

30213300-8 Стони рачунари (десктоп) 

30236000-2 Разна рачунарска опрема 

 

4. Опис Партија 
 

  
Партија 1 -  набавка рачунара и рачунарске опреме  

Процењена вредност Партије 1: 1.208.333,33 динара без ПДВ-а. 

 

II  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

http://www.ras.gov.rs/
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Партија 2 -  набавка рачунара потребних за спровођење УСАИД – ПСД пројекта. 

Процењена вредност Партије 2: 750.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

  
Партија 3 - набавка конференцијске станице за потребе УСАИД – ПСД пројекта. 

Процењена вредност Партије 3: 750.000,00 динара без ПДВ-а. 

Напомена:  
Средства за Партију 2 и Партију 3 су уплаћена од стране Америчке агенције за 

међународну сарадњу - УСАИД на рачун Наручиоца на име пројекта, те су ослобођена 

од обавезе плаћања ПДВ-а.  

Понуђач који закључи уговор са Наручиоцем мораће да има наведено у виду, а посебно 

када је у питању издавање рачуна. 

 

5. Циљ поступка 

Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци за Партију 

1, Партију 2 и Партију 3. Уговор ће бити закључен са понуђем којем Наручилац 

одлуком додели уговор. 

 

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ЗА СВЕ 

ПАРТИЈЕ 

 

1. Техничка спецификација  
 

1.1. Техничка спецификација за Партију 1 

 

 Лаптоп рачунари HP ProBook 450 G4 серија или одговарајући, према следећим 

карактеристикама: 
 

- процесор: Intel 7th generation (minimalno i5-7200U), 

- оперативни систем: Microsoft Widnows 10 professonal, 

- екран: минимално 15.6 Full HD LED, 

- меморија: минимално 4gb (1x4gb) DDR4 2133, 

- меморија: минимални број слотова 2 x sodimm, dual channel, 

- Hard disk: минимално500 gb 7200 rpm, SATA, 

- Оптички уређај: да, DVD+/-RW, 

- Bluetooth: да, минимално верзија 4.2, 

- WIFI: дa, dual band минимално 802.11a/b/g/n/ac,  

- фабрички означено: MAC1 +MAC2+UIID, 

- антена за WIFI и Bluetoth: минимално 2 антене (2.4/5 GHz), 

- графичка картица интегрисана минимално: Intel® HD Graphics 620, 

- повезивање: минимално HDMI x1, VGAx1; USB-Cx1, USB 3.0 x1, RJ-45x1, 

- SD Card reader: да минимално SD, SDHC, SDXC, 

- сигурност: минимално TPM 2.0, Security lock slot, 

- начин уноса података: тастатура са одвојеним нумеричким делом, touchpad, 

- батерија: Li-on минимално 48 WHr, 

- Energy star: da, означено званичном налепницом на рачунару + на званичном EU 

Energy star site-u, 
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- Резолуција екрана: минимално 1920 x 1080, anti glare. 

Потребна количина: 8 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика  

 

 Десктоп рачунари HP ProDesk 400 G3 Mini PC или одговарајући према следећим 

карактеристикама: 

- процесор: минимално Intel 7th generation (minimalno Intel 7500T Core i5-4Cores), 

- Chipset: минимално Intel H270, 

- оперативни систем: Microsoft Widnows 10 professonal, 

- меморија: минимално DDR4 4 GB (максимално проширива до 32 gb), 

- капацитет hard diska: минимално 500 GB, 7200 RPM 2.5 inch, 

- графичка картица: интегрисанa intel HD, 

- Bluetooth: да, минимално верзија 4.2, 

- WIFI: да, dual band минимално 802.11a/b/g/n/ac,  

- фабрички означено: MAC1 +MAC2+UIID, 

- сигурност: минимално TPM 2.0, 

- Energy star: da, означено званичном налепницом на рачунару + на званичном EU, 

Energy star site-u, 

- кућиште: мини димензије 17.7 x 3.42 x 17.47 cm, 

- повезивање минимално: USB 3.1 Gen 1 (charging). 

Потребна количина: 3 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика 

 

 Бежична тастатура 1 HP ACC Keyboard K5510 Wireless, H4J89AA или 

одговарајућа, 

Потребна количина: 1 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика 

 

 Монитор 24’’ Z24nf Narrow Bezel Display или одговарајући, према следећим 

карактеристикама: 

- резолуција: минимално1920x1080, 
- врста панела: IPS w/LED backlight, 
- Aspect ratio: 16:9, 
- портови: (1) DVI-D, (1) MHL/HDMI1, (2) DisplayPort 1.2. 

Потребна количина: 1 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика 

 

 Монитор 21.5’’ HP ProDisplay P223 LED Backlit Monitor 21.5"/1920x1080/3Y 

(X7R61AA) или одговарајући, 

Потребна количина: 1 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика 

 

 Бежични миш E5J19AA HP Z3200 Wireless Mouse White (E5J19AA) или 

одговарајући, 

Потребна количина: 16 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика 

 

 Жичани миш E5E76AA HP X500 USB Mouse Black (E5E76AA) или одговарајући, 

Потребна количина: 10 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика 
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 Слушалице F6J04AA HP H2800 Stereo Headset White (F6J04AA) или 

одговарајуће, 

Потребна количина: 1 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика 

 

 Читач картица за фото апарат CARD READER KINGSTON USB 3.0 FCR-MLG4 

подржани слотови SD, microSD или одговарајуће, 

Потребна количина: 1 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика 

 

 Екстерни хард диск HDD EXT  1TB TRANSCEND 2.5" USB 3.0 TS1TSJ25H3B или 

одговарајући, 

Потребна количина: 1 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика 

 

1.2. Техничка спецификација Партију 2 

 

 Лаптоп рачунар IdeaPad YOGA 510-15 80VC002JYA или одговарајући, према 

следећим карактеристикама: 
2-in-1 лаптоп, Core i5-7200U 2.5-3.1GHz/3MB 8GB DDR4  256GB-SSD 15.6" FHD 

(1920x1080) TOUCH IPS AntiGlare WC-HD Integrated-HD-620 HARMAN-Spk GigaLan 

WiFi Intel-3165 A/C Backlite HDMI USB3.0 4-1 BT4.0 Win10 Pro. 

Потребна количина: 1 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика  

 

 Лаптоп рачунар Inspiron 17 7000 Series 7779 NOT10021 или одговарајући, 

према следећим карактеристикама: 

2-in-1 лаптоп, Intel Core i7 2.7Ghz, RAM 16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce 940M, 

17.3-inch FHD (1920 x 1080) Truelife LED-Backlit Touch Display, DVD±R/RW, Win 10 

Pro. 

Потребна количина: 1 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика 

 

 Лаптоп рачунар HP ProBook 470 G4 или одговарајући, према следећим 

карактеристикама: 
i7-7500U/17.3"FHD/8GB/256GB SSD/NVIDIA GF 930MX 2GB/DVDRW/Win 10 Pro 

Потребна количина: 1 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика 

 

 All in One рачунар HP 24-g051ny All-in-One PC 1ED52EA или одговарајући, 

према следећим карактеристикама: 
All in One рачунар, INTEL CORE I5-6200U, 8GB DDR4 (1X8GB), HDD 2TB 7200RPM 

3.5, NVIDIA GT920MX 2GB, WINDOWS 10 Pro HIGH END 64BIT, DVDRW, WARR 

1/1/0 EMEADa; Батерија Lithium Polymer 7300mAh; Димензије (W x H x D) 155.3 x 

254.2 x 8.2mm; Тежина 525г. 

Потребна количина: 2 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика. 
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1.3. Техничка спецификација за Партију 3 

 

 Конференцијска станица Polycom® CX5500 Unified Conference Station или 

одговарајући, према следећим карактеристикама: 
 

360° 1080p USB camera with active speaker detection  

 Active speaker and panoramic video stream output  

 20 foot (6 m) microphone pickup range  

 160 Hz–22kHz audio processing  

 Optimized for use with Microsoft Lync 2013  

 Supported on Skype for Business 

  

• Panoramic video resolutions supported: 

- 1920 x 288 pixels 

- 1280 x 192 pixels 

- 1056 x 144 pixels 

• Active speaker video resolutions supported 

- HD 1080: 1920 x 1080 pixels 

- HD 720: 1280 x 720 pixels 

- VGA: 640 x 480 pixels 

- CIF: 352 x 288 pixels 

• Frame rate for panoramic and active speaker video, 

- 30 frames per second with 60 Hz AC power 

- 25 frames per second with 50 Hz AC power 

- frame rates with systems prior to Lync 2013 15 fps (12.5 @ 50 Hz) 

• Audio performance 

- Console Loudspeaker 

- Frequency response: 160 Hz–22 kHz 

- Volume: adjustable to 88 dBA SPL (peak) volume at 0.5 meters 

• Console microphones 

- 3 microphones for omnidirectional coverage 

- Frequency response: 160 Hz–22 kHz 

Telephony Performance 

• Full Duplex (Class 1) with noise suppression 

• Comfort noise fill 

• DTMF tone generation/DTMF event RTP payload 

• Low-delay audio packet transmission 

• Adaptive jitter buffers 

• Packet loss concealment 

• Acoustic echo cancellation 

• Background noise suppression 

• Supported codecs are G.711 (A-law and 

μ-law), G.729AB, G.722, G.722.1, G.722.1C, 

G.719 

Call handling features 

• Call timer 

• Call transfer, hold, divert (forward), pickup 

• Called, calling, connected party 

information 
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• Local three-way conferencing 

• One-touch speed dial, redial 

• Call waiting 

• Remote missed call notification 

• Automatic off-hook call placement 

• Do not disturb function 

• Lync client device synchronization 

• Lync USB call control for Answer, Reject, 

End Call, Hold, Resume and Swap 

Потребна количина: 1 

Понуђач је у обавези да понуди предмет наведених или бољих каректеристика  

 

2. Квалитет добара и обавезе понуђача за Партију 1, Партију 2 и Партију 3  

Добра која чине предмет ове јавне набавке морају бити искључиво оригинална, нова и 

некоришћена. 

 

3. Место и рок испоруке добара за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 
Понуђач је у обавези да укупне захтеване количине добара испоручи у седишту 

Наручиоца, Кнеза Милоша број 12, Београд. 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде (Образац број 1) наведе рок испоруке, за сваку 

партију појединачно, који се рачуна од тренутка подношења писменог захтева 

Наручиоца (електронским путем) па све до испоруке тражених добара на адресу 

Наручиоца. 

 

4. Гарантни рок за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 
Сва добра која чине предмет ове јавне набавке морају бити под произвођачком 

гаранцијом. 

 

Понуђач сам наводи трајање гарантног рока у Обрасцу понуде (Образац број 1) који 

чини саставни део конкурсне документације предметне јавне набавке, за сваку партију 

појединачно. 

У периоду трајања гаранције, изабрани понуђач је дужан да обезбеди бесплатне 

делове, рад овлашћеног сервисера и одзив сервисера најкасније следећег радног дана, 

за сва добра која чине предмет ове јавне набавке. 

У случају да неки од делова који подлеже гаранцији није могуће више набавити на 

тржишту, понуђач мора да неисправни део о свом трошку замени одговарајућим делом 

истих или бољих карактеристика које је произвео произвођач првобитног дела, или уз 

сагласност Наручиоца замени одговарајућим или бољим делом неког другог 

произвођача. Ако је процењено време поправке дуже од 48 часова, док траје поправка 

опреме која чине предмет ове јавне набавке, понуђач је дужан да обезбеди заменску 

опрему Наручиоцу, истих или бољих карактеристика од опреме која чини предмет 

остваривања гарантног права. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

1.1. Обавезни услови за учешће у поступку јавне набавке прописани чланом 

75. Закона за Партију 1, Партију 2 и Партију 3 

 

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

ОБАВЕЗНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, 

и то: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 

2) Да он и његов законски заступник 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 (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 
 

 

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) Закона); 
 

 

4) Да је поштовао обавезе које произилазе 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. 

Закона). 

Обавезни услову за учешће у предметном поступку јавне набавке су заједнички за 

све партије. 

 

1.2.  Додатни услови за понуђача прописани чланом  76. Закона за Партију 1, 

Партију 2 и Партију 3 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора да испуни следеће 

ДОДАТНЕ УСЛОВЕ за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 76. Закона и 

то: 
 

1.2.1. Додатни услови које понуђачи морају да испуне за учешће у предметном 

поступку јавне набавке за Партију 1 и Партију 2  
 

- финансијски капацитет:  

 да понуђач нема евидентиране дане неликвидности у последњих 30 дана 

рачунајући до дана објављивања позива за јавну набавку мале вредности број М 

1.1.3/17 на Порталу јавних набавки. 
 

 да je понуђач у претходне две обрачунске године (2015. и 2016. година) 

остварио пословни приход у износу од минимум 1.500.000,00 динара са ПДВ, за 

обе године укупно. 
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- пословни капацитет: 

 да је понуђач овлашћен за продају и инсталацију опреме која чини предмет 

Партије 1 и Партије 2, од стране произвођача исте. 

напомена: овај додатни услов се не односи на периферне јединице 

(тастатура, миш, слушалице, читач картица за фото апарат и екстерни хард 

диск) које чине део предмета Партије 1. 
 

1.2.2. Додатни услови које понуђачи морају да испуне за учешће у предметном 

поступку јавне набавке за Партију 3  
 

- финансијски капацитет:  

 да понуђач нема евидентиране дане неликвидности у последњих 30 дана 

рачунајући до дана објављивања позива за јавну набавку мале вредности број М 

1.1.3/17 на Порталу јавних набавки. 
 

 да je понуђач у претходне две обрачунске године (2015. и 2016. година) 

остварио пословни приход у износу од минимум 1.500.000,00 динара са ПДВ, за 

обе године укупно. 
 

- пословни капацитет: 

 да је понуђач овлашћен за продају опреме која чини предмет Партије 3, од 

стране произвођача исте. 
 

1.3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона  
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

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

1.4. Услови које мора да испуни свако од понуђача из групе понуђача у складу 

чланом 81. Закона  
 

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

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

Услов из члана 75. став 2. Закона, мора да испуни сваки  понуђач из групе понуђача. 

Додатне услове довољно је да испуњава један понуђач из групе понуђача.  

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И ЧЛ. 

76. ЗАКОНА ЗА ПАРТИЈУ 1, ПАРТИЈУ 2 И ПАРТИЈУ 3 
 

2.1. Доказивање обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке прописаних 

чланом 75. Закона 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, Наручилац је одредио да испуњеност свих или 

појединих услова за учешће у поступку предметне јавне набавке понуђач доказује на 

следећи начин: 
 

Испуњеност ОБАВЕЗНИХ услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

понуђач доказује: 
 

- достављањем Изјаве о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 

Закона (Образац број 3), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 
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Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 

печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 
 

- Услов из члана 75. став 2. Закона, мора да испуни сваки  понуђач, као и сваки 

понуђач  из групе понуђача и доказује се достављањем Изјаве понуђача о 

поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона (Образац број 5), којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услов за 

учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 2. Закона.  
 

2.1. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) 

Закона (Образац број 4), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом. 
 

2.2. Уколико понуду подноси група понуђача: 

- Изјава о испуњавању услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона  

(Образац број 3) мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
 

-Услов из члана 75. став 2. Закона, мора да испуни сваки понуђач  из групе 

понуђача и доказује се достављањем Изјаве понуђача о поштовању обавеза из 

члана 75. став 2. Закона (Образац број 5), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услов за учешће у поступку 

јавне набавке из члана 75. став 2. Закона.  
 

2.3. Доказивање ДОДАТНИХ услова за учешће у поступку јавне набавке 

прописаних чланом 76. Закона за: 

Доказивање испуњености додатних услова за Партију 1 и Партију 2  
 

- финансијски капацитет 

 да понуђач нема евидентиране дане неликвидности у последњих 30 дана 

рачунајући до дана објављивања позива за јавну набавку мале вредности број М 

1.1.3/17 на Порталу јавних набавки. 

Доказ: Наручилац ће испуњеност овог додатног услова, имајући у виду да је 

јавно доступан, проверавати на интернет страници надлежног органа - Народне 

банке Србије  (http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html). 
 

 да je понуђач у претходне две обрачунске године (2015. и 2016. година) остварио 

пословни приход у износу од минимум 1.500.000,00 динара са ПДВ, за обе 

године укупно. 

доказ: извештај о бонитету (образац БОН-ЈН) или биланси стања/успеха са  

мишљењем овлашћеног ревизора уколико је мишљење ревизора законски 

обавезно,  или други документ из којег се виде укупни пословни приходи за 

претходне две  године укупно. 
 

- пословни капацитет: 

 да је понуђач овлашћен за продају и инсталацију опреме која чини предмет 

Партије 1 и Партије 2, од стране произвођача исте. 

доказ: потврда на меморандуму произвођача опреме или локалне канцеларије 

произвођача која гласи на име понуђача, да је исти овлашћен од стране 

произвођача за продају, инсталацију и пружање услуга на територији Републике 

Србије за опрему која чини предмет Партије 1 и Партије 2.  

http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html
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напомена: доказивање овог додатног услова се не односи на периферне 

јединице (тастатура, миш, слушалице, читач картица за фото апарат и 

екстерни хард диск) које чине део предмета Партије 1. 
 

Понуђачи који подносе понуду за Партију 1 и Партију 2 неопходно је да достави 

линк на страницама произвођача опреме која чини предмет Партије 1 и Партије 2 

(не односи се на периферне јединице, тастатура, миш, слушалице, читач картица 

за фото апарат и екстерни хард диск), где се по серијском броју може проверити 

дужина трајања и тип гаранције исте.  
 

Доказивање испуњености додатних услова за Партију 3 
 

- финансијски капацитет 

 да понуђач нема евидентиране дане неликвидности у последњих 30 дана 

рачунајући до дана објављивања позива за јавну набавку мале вредности број М 

1.1.3/17 на Порталу јавних набавки. 

Доказ: Наручилац ће испуњеност овог додатног услова, имајући у виду да је 

јавно доступан, проверавати на интернет страници надлежног органа - Народне 

банке Србије  (http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html). 
 

 да je понуђач у претходне две обрачунске године (2015. и 2016. година) остварио 

пословни приход у износу од минимум 1.500.000,00 динара са ПДВ, за обе 

године укупно. 

доказ: извештај о бонитету (образац БОН-ЈН) или биланси стања/успеха са  

мишљењем овлашћеног ревизора уколико је мишљење ревизора законски 

обавезно,  или други документ из којег се виде укупни пословни приходи за 

претходне две  године укупно. 
 

- пословни капацитет 

 да је понуђач овлашћен за продају опреме која чини предмет Партије 3, од 

стране произвођача исте. 

доказ: копија сертификата да је понуђач овлашћен од стране произвођача 

опреме за продају исте 
 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача чија је 

понуда оцењена као најповољнија, а који није уписан у регистар понуђача који води 

Агенција за привредне регистре, да достави на увид оригинал или оверену копују свих 

или појединих доказа о испуњености услова. Наручилац доказе може да затражи и од 

осталих понуђача. 

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. 
 

Ако Наручилац тражи од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија да 

достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о 

испуњености услова, испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке из члана 75. Закона понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Услов из члана 75. став 1. тач.1) Закона – Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2) Услов из члана 75. став 1. тач.2) Закона – Доказ: ПРАВНА ЛИЦА: 1) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење 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 

http://www.nbs.rs/internet/latinica/67/pn.html
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кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене 

евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 

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 законских 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). 

     Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3) Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона – 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 потврда Министарства привреде да се понуђач налази 

у поступку приватизације 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре 

не морају да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) - извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 

привредне регистре. Лице уписано у регистар понуђача није дужно да доказује 

испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 

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

страницама надлежних органа. 

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. 
 

 

V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Понуђач своју понуду и пратећу документацију не може достављати електронским 

путем, већ само на начин описан у одељку IV тачка 2. конкурсне документације.   

Комуникација са понуђачима путем телефона није допуштена 
 

2. Начин подношења понуде 

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. 
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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. 
 

Понуду доставити на адресу Писарнице Развојне агенције Србије, Кнеза Милоша 

број 12, III спрат (канцеларија број 309), са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку - 

набавка рачунара и рачунарске опреме, број M 1.1.3/17 - НЕ ОТВАРАТИ”  
 

Уколико понуђач подноси понуду за више партија, исте морају бити поднете 

засебно, на начин описан као у овом одељку, V поглавља ове конкурсне 

документације. 

Понуђач мора на коверти, јасно и читким рукописом навести број партије за коју 

подноси понуду.  
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца до уторка, 

16. маја 2017. године до 12 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, Наручилац 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. 

Наручилац ће неблаговремену понуду по окончању поступка отварања понуда вратити 

неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом, позивом за подношење 

понуда и конкурсном документацијом и мора да испуњава све услове за учешће у 

поступку јавне набавке. 

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације. 

Обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од стране овлашћеног 

лица понуђача и оверени печатом. Уколико су обрасци потписани од стране лица које 

није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је доставити 

овлашћење за потписивање уз понуду. 

Обрасци из конкурсне документације се попуњавају читко, није дозвољено 

попуњавање графитном оловком, свако бељење или подебљавање мора се парафирати 

и оверити од стране понуђача. 

Понуда мора да садржи потписане и печатом оверене обрасце садржане у 

конкурсној документацији као и осталу доле наведену документацију.  

Уколико понуђач подноси понуду за више партија, исте треба да садрже све 

обрасце садржане у конкурсној документацији (Образац број 8а, Образац број 8б 

или Образац број 8в се доставља у зависности за коју партију се подноси понуда)  

као и осталу доле наведену документацију, тако што ће све копирати у потребан 

број примерака за сваку партију појединачно. 

1) Образац понуде (Образац број 1); 

2) Образац структуре цене са упутством како да се попуни (Образац број 2); 

3) Изјава понуђача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тачка 1) до 4) Закона 

(Образац број 3); 
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4) Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл. 75. ст. 1. тачка 1) до 4) 

Закона (Образац број 4) – попуњава се само у случају да понуђач подноси 

понуду са подизвођачем; 

5) Изјава понуђача о поштовању обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона (Образац број 

5); 

6) Трошкови припреме понуде (Образац број 6) достављање овог обрасца није 

обавезно; 

7) Изјава о независној понуди (Образац број 7); 

8) Модел уговора – Партија 1 понуђач доставља попуњен, са печатом и 

потписом на крају уговора. У случају да понуђач не достави попуњен, 

потписан и печатиран модел уговора, сматраће се да понуђач не прихвата 

услове из конкурсне документације и таква понуда ће се сматрати 

неприхватљивом, односно биће одбијена (Образац број 8а); 

9) Модел уговора – Партија 2 понуђач доставља попуњен, са печатом и 

потписом на крају уговора. У случају да понуђач не достави попуњен, 

потписан и печатиран модел уговора, сматраће се да понуђач не прихвата 

услове из конкурсне документације и таква понуда ће се сматрати 

неприхватљивом, односно биће одбијена (Образац број 8б); 

10) Модел уговора – Партија 3 понуђач доставља попуњен, са печатом и 

потписом на крају уговора. У случају да понуђач не достави попуњен, 

потписан и печатиран модел уговора, сматраће се да понуђач не прихвата 

услове из конкурсне документације и таква понуда ће се сматрати 

неприхватљивом, односно биће одбијена (Образац број 8в); 

11) Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из 

члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона – само у случају подношења заједничке 

понуде; 

12) извештај о бонитету (БОН-ЈН) или билансу стања/успеха са мишљењем 

овлашћеног ревизора уколико је мишљење ревизора законски обавезно, или 

други документ из којег се виде укупни пословни приходи за претходне две 

године укупно; - за све Партије 

13) копија сертификата да је понуђач овлашћен од стране произвођача опреме за 

продају исте – за Партију 3 
 

14) потврда на меморандуму произвођача опреме или локалне канцеларије 

произвођача која гласи на име понуђача, да је исти овлашћен од стране 

произвођача за продају, инсталацију и пружање услуга на територији 

Републике Србије за опрему која чини предмет Партије 1 и Партије 2.  
 

15) Понуђачи који подносе понуду за Партију 1 и Партију 2 неопходно је да 

доставе линк на страницама произвођача опреме која чини предмет 

Партије 1 и Партије 2 (не односи се на периферне јединице, тастатура, 

миш, слушалице, читач картица за фото апарат и екстерни хард диск), 

где се по серијском броју може проверити дужина трајања и тип 

гаранције исте.  
 

3. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасце дате у конкурсној 

документацију могу попунити, потписати и печатом оверити сви понуђачи из групе 

понуђача или група понуђача може одредити једног понуђача из групе који ће у име 
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групе попунити, потписати и печатом оверити обрасце дате у конкурсној 

документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и 

кривичном одговорношћу, који морају бити потписани и оверени печатом од стране 

сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један 

понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 

документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјаве под материјалном и 

кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи 

из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а која 

чини саставни део заједничке понуде сагласно члану 81. Закона. 
 

4. Партије 

Предметна јавна набавка је обликована у три партије. 
 

5. Понуда са варијантама 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

6. Начин измене, допуне и опозива понуде 

У року за подношење понуда понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде, односно непосредно или путем 

поште у затвореној коверти или кутији. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Писарнице Развојне 

агенције Србије, Кнеза Милоша број 12, III спрат (канцеларија број 309) са 

назнаком: 

 Измена понуде за јавну набавку добара: набавка рачунара и рачунарске опреме - 

број М 1.1.3/17 Партија 1/2/3- НЕ ОТВАРАТИ”  или 

,,Допуна понуде за јавну набавку добара: набавка рачунара и рачунарске опреме - 

број М 1.1.3/17 Партија 1/2/3- НЕ ОТВАРАТИ”  или 

,,Опозив понуде за јавну набавку добара: набавка рачунара и рачунарске опреме - 

број М 1.1.3/17 Партија 1/2/3 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

,,Измена и допуна понуде за јавну набавку добара: набавка рачунара и 

рачунарске опреме - број М 1.1.3/17 Партија 1/2/3 - НЕ ОТВАРАТИ” 
 

На полеђини коверте или кутије потребно је навести назив и адресу понуђача. 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. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити мења, нити да 

допуни своју понуду. 
 

7. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

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 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 
 

8. Понуда са подизвођачем 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац број 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.  
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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 који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у свему у складу са упутством како 

се доказује испуњеност услова (поглавље IV одељак 2.). 

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава 

пренети доспела потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава 

преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања 

директно подизвођачу, Наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 (пет) дана од 

дана добијања позива Наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. Све 

ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара 

Наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење 

уговорних обавеза, без обзира на број понуђача. 
 

9. 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 обавезују на 

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) 

Закона и то:  

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем и 

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у свему у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (поглавље IV одељак 2.). 
 

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. 
 

10. Захтеви од којих зависи прихватљивост понуде  

Понуђена добра морају у свему одговарати захтевима Наручиоца и задатим техничким 

карактеристикама (спецификацијама). 
 

10.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  

Плаћање ће се вршити на основу рачуна који изабрани понуђач доставља након 

извршене испоруке предмета набавке, најкасније у року од 45 дана од дана издавања 

рачуна. 

10.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
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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. 
 

10.3. Захтев у погледу рока испоруке рачунара и рачунарске опреме  

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде (Образац број 1) наведе рок испоруке рачунара и 

рачунарске опреме на адресу Наручиоца у зависности за коју партију подноси понуду. 
 

10.4. Захтеви у погледу квалитета предмета набавке 

У складу са законским и подзаконским актима који су везани за услуге које су предмет 

набавке. 
 

11. Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена мора бити исказана у динарима, са или без пореза на додату вредност, у 

зависности од партије за коју се подноси, 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 урачуната цена целокупног предмета јавне набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у складу 

са чланом 92. Закона. 
 

12. Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача 

Наручилац није предвидео средство обезбеђења. 
 

 

13. Заштита поверљивости података које Наручилац ставља понуђачима на 

располагање и укључујући и њихове подизвођаче 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које Наручилац ставља на 

располагање. 
 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

Заинтересовано лице може сваког радног дана у периоду од 07:30-15:30 часова, у 

писаном облику путем електронске поште на e-mail: marija.kabadajic@ras.gov.rs 

тражити од Наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  
 

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави 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, јавна набавка мале 

вредности брoj M 1.1.3/17”. 
 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам 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.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда Наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  
 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

mailto:marija.kabadajic@ras.gov.rs
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 

20. Закона. 
 

15. Место, време и начин отварања понуда 

Јавно отварање понуда ће се обавити дана 16.05.2017. године (уторак) са почетком у 

13.00 часова у седишту Наручиоца на адреси: Београд, Кнеза Милоша број 12, на IV 

спрату, сала за састанке број 402.  
 

16. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно и могу да му присуствују сва заинтересована лица. 
 

Овлашћени представници понуђача морају пре почетка отварања понуда предати 

Комисији за јавну набавку овлашћење за учествовање у отварању понуда, како би 

могли да учествују у поступку отварања понуда.  

 

17.  Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача и допуштене исправке 

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.  

Уколико Наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, он ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву, 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.  
 

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.  Начин и рок за подношење захтева за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице које 

има интерес за доделу уговора и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама Закона.  

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: 

marija.kabadajic@ras.gov.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 

Писарнице Наручиоца на адреси: 11000 Београд, Кнеза Милоша број 12, III спрат 

(канцеларија 309). 

Радно време Наручиоца је радним данима од понедељка до петка, од 07:30-15:30 

часова. 

Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 

сваке радње Наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 
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О поднетом захтеву за заштиту права Наручилац објављује обавештење на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 (два) дана од дана 

пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране Наручиоца најкасније 3 дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 

захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а Наручилац исте није отклонио. 

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. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 15. Закона. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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 подношење пре истека рока за подношење понуда, 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 у смислу члана 151. став 1. тач.1) до 7) Закона треба да 

садржи: 

1) Назив и адресу подносиоца захтева и лица за контакт; 

2) Назив и адресу наручиоца; 

3) Податке о јавној набавци која је предмет захтева, доносно одлуци наручиоца; 

4) Повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) Чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) Потврду о уплати таксе; 

7) Потпис подносиоца захтева. 

Уколико поднети захтев за заштиту права не садржи све напред наведене 

елементе Наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

60.000,00 динара.  

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 

Упутство о уплати таксе из члана 156. Закона 

Чланом 151. Закона је прописано да захтев за заштиту права мора да садржи, између 

осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике 

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. Закона. 

 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће 

се: 

I Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона која садржи следеће 

елементе: 
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(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 уплату таксе, односно налог за пренос 

средстава реализован, као и датум извршења налога; 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН 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; 

(7) сврха: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(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. 
 

II 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 претходном тачком овог става. 
 

III 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); 
 

IV 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. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 
 

VI КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

И РОК У КОЈЕМ ЋЕ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

1. Врста критеријума за доделу уговора, елементи критеријума на основу којих се 

додељује уговор и методологија за доделу пондера за сваки елемент критеријума 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“.  

 

Оцењивање и рангирање достављених понуда заснива се на укупном збиру бодова 

(пондера) за следеће елементе критеријума за сваку партију појединачно: 

 УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА  
 

Максималан број пондера за понуду са најнижом укупном ценом добара износи 80 

пондера 
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За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља цена из понуде 

са најнижом ценом помножен максималним бројем пондера 80, према понуђеној цени 

понуђача чија понуда се оцењује, као у формули: 

 

најнижа цена х 80 

цена понуђача који се оцењује 

 

Напомена: приликом оцењивања понуда, заокруживање ће се вршити на две 

децимале. 

 

 ГАРАНТНИ РОК ИЗРАЖЕН У ГОДИНАМА 

Максималан број пондера за понуду са најдужим гарантним роком, износи 20 пондера 
 

За остале понуде број пондера се израчунава тако што се у однос ставља гарантни рок 

из понуде која се оцењује помножен максималним бројем пондера 20, према понуђеном 

року понуђача који је понудио најдужи гарантни, као у формули: 

 

гарантни рок понуђача који се оцењује х 20 

рок понуђача који је понудио најдужи гарантни рок 

 

Напомена: приликом оцењивања понуда, заокруживање ће се вршити на две 

децимале. Дужина гарантног рока мора бити изражена у годинама. 
 

2. Елементи критеријума на основу којих ће Наручилац извршити доделу уговора 

у ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера 
 

Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера, као повољнија ће се 

сматрати понуда понуђача који је понудио нижу цену.  

Уколико постоје две или више понуда са са истим бројем пондера и истом понуђеном 

ценом, као повољнија ће се сматрати понуда понуђача који је понудио дужи гарантни 

рок.  

Уколико постоје две или више понуда са истим бројем пондера, истом понуђеном 

ценом и истим понуђеним гарантним роком, као повољнија ће се сматрати понуда 

понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара која чине предмет ове јавне 

набавке на адресу Наручиоца.  

3. Рок у којем ће уговор бити достављен изабраном понуђачу 

Уговор о јавној набавци ће бити достављен изабраном понуђачу којем је додељен 

уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 

из члана 149. Закона.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 

Наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

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, у року од осам дана од дана пријема одлуке о додели уговора од 

стране понуђача којем је додељен уговор.  
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VII 

О Б Р А С Ц И 
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Образац број 1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

На основу позива за подношење понуде за јавну набавку добара: Набавка рачунара и 

рачунарске опреме ЈН бр. М 1.1.3/17 -  Партија број __ (понуђач уписује) доставља се: 
 

ПОНУДА број: ___________________ 
 

Датум: _____________________ 

 

1) 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): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

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. 

 



Развојна агенција Србије – конкурсна документација  

за јавну набавку мале вредности број М 1.1.3/17     

Страна 25 од 57 

 

 

3) 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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4) 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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5) ОПИС – ПАРТИЈА 1 

 

 

Напомена: понуђач попуњава Образац број 1, тачка 5) само за партију за коју подноси 

понуду. Уколико један понуђач подноси понуду за више партија, Образац број 1 треба 

копирати у потребном броју примерака и доставити као саставни део понуде за сваку 

партију појединачно. 

 

Дужина гарантног рока треба бити изражена у годинама. 

 

Рок испоруке добара се рачуна од тренутка подношења писменог захтева Наручиоца 

(електронским путем) па све до испоруке тражених добара на адресу Наручиоца. 

 

 

                

 

             Датум                                Понуђач 

    М. П.  

         ______________                                                        ______________ 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су подаци који су у обрасцу понуде наведени тачни. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде 

 

Ред. 

број 
Опис: Понуда: 

 

1. 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 

(износ из табеле наведен у Обрасцу број 2 

- Партија 1, ред број 11, колона број 5): 

 

2. ГАРАНТНИ РОК:  

3. 
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА  

НА АДРЕСУ НАРУЧИОЦА: 
 

4. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

(минимум 30 дана од отварања понуда): 
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5) ОПИС – ПАРТИЈА 2 

 

 

Напомена: понуђач попуњава Образац број 1, тачка 5) само за партију за коју подноси 

понуду. Уколико један понуђач подноси понуду за више партија, Образац број 1 треба 

копирати у потребном броју примерака и доставити као саставни део понуде за сваку 

партију појединачно. 

 

Рок испоруке добара се рачуна од тренутка подношења писменог захтева Наручиоца 

(електронским путем) па све до испоруке тражених добара на адресу Наручиоца. 

 

Дужина гарантног рока треба бити изражена у годинама. 

 

      

           

 

             Датум                                Понуђач 

    М. П.  

         ______________                                                        ______________ 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су подаци који су у обрасцу понуде наведени тачни. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде 

Ред. 

број 
Опис: Понуда: 

 

1. 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 

(износ из табеле наведен у Обрасцу број 2 

- Партија 2, ред број 5, колона број 5): 

 

2. ГАРАНТНИ РОК:  

3. 
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА  

НА АДРЕСУ НАРУЧИОЦА: 
 

4. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

(минимум 30 дана од отварања понуда): 
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5) ОПИС – ПАРТИЈА 3 

 

 

Напомена: понуђач попуњава Образац број 1, тачка 5) само за партију за коју подноси 

понуду. Уколико један понуђач подноси понуду за више партија, Образац број 1 треба 

копирати у потребном броју примерака и доставити као саставни део понуде за сваку 

партију појединачно. 

Дужина гарантног рока треба бити изражена у годинама. 

 

Рок испоруке добара се рачуна од тренутка подношења писменог захтева Наручиоца 

(електронским путем) па све до испоруке тражених добара на адресу Наручиоца. 

 

 

      

       

 

             Датум                                Понуђач 

    М. П.  

         ______________                                                        ______________ 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су подаци који су у обрасцу понуде наведени тачни. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуд 

Ред. 

број 
Опис: Понуда: 

 

1. 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А 

(износ из табеле наведен у Обрасцу број 2,  

- Партија 3 колона број 4): 

 

2. ГАРАНТНИ РОК:  

3. 
РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА  

НА АДРЕСУ НАРУЧИОЦА: 
 

4. 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ  

(минимум 30 дана од отварања понуда): 
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Образац број 2 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПАРТИЈА 1 

 

 

број 1 број 2 број 3 број 

4 

број 5 број 6 број 7 

Р. бр. 

 

Опис услуге 

Јединична 

ЦЕНА 

добара 

без ПДВ-а 

 

Кол. 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

(3*4) 

 

ПДВ 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1.  

Лаптоп рачунари HP ProBook 450 G4 

серија или одговарајући, према 

следећим карактеристикама: процесор: 

Intel 7th generation (minimalno i5-

7200U); оперативни систем: Microsoft 

Widnows 10 professonal; екран: 

минимално 15.6 Full HD LED; 

меморија: минимално 4gb (1x4gb) 

DDR4 2133; меморија: минимални број 

слотова 2 x sodimm, dual channel; Hard 

disk: минимално500 gb 7200 rpm, 

SATA; Оптички уређај: да, DVD+/-

RW; Bluetooth: да, минимално верзија 

4.2; WIFI: дa, dual band минимално 

802.11a/b/g/n/ac; фабрички означено: 

MAC1 +MAC2+UIID; антена за WIFI и 

Bluetoth: минимално 2 антене (2.4/5 

GHz); графичка картица интегрисана 

минимално: Intel® HD Graphics 620; 

повезивање: минимално HDMI x1, 

VGAx1; USB-Cx1, USB 3.0 x1, RJ-

45x1; SD Card reader: да минимално 

SD, SDHC, SDXC; сигурност: 

минимално TPM 2.0, Security lock slot; 

начин уноса података: тастатура са 

одвојеним нумеричким делом, 

touchpad; батерија: Li-on минимално 

48 WHr; Energy star: da, означено 

званичном налепницом на рачунару + 

на званичном EU Energy star site-u; 

Резолуција екрана: минимално 1920 x 

1080, anti glare. 
 

 
 

  

8 
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Навести назив и техничке 

карактеристике предмета уколико 

понуђач нуди предмет наведених или 

бољих карактеристика: 

 

 

 

 

 

 

    

2.  

Десктоп рачунари HP ProDesk 400 G3 

Mini PC или одговарајући према 

следећим карактеристикама: 

процесор: минимално Intel 7th 

generation (minimalno Intel 7500T Core 

i5-4Cores); Chipset: минимално Intel 

H270; оперативни систем: Microsoft 

Widnows 10 professonal; меморија: 

минимално DDR4 4 GB (максимално 

проширива до 32 gb); капацитет hard 

diska: минимално 500 GB, 7200 RPM 

2.5 inch; графичка картица: 

интегрисанa intel HD; Bluetooth: да, 

минимално верзија 4.2; WIFI: да, dual 

band минимално 802.11a/b/g/n/ac; 

фабрички означено: MAC1 

+MAC2+UIID; сигурност: минимално 

TPM 2.0; Energy star: da, означено 

званичном налепницом на рачунару + 

на званичном EU, Energy star site-u; 

кућиште: мини димензије 17.7 x 3.42 x 

17.47 cm; повезивање минимално: USB 

3.1 Gen 1 (charging). 

 

 
 

3 

   

Навести назив и техничке 

карактеристике предмета уколико 

понуђач нуди предмет наведених или 

бољих карактеристика: 
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3.  

Бежична тастатура 1 HP ACC 

Keyboard K5510 Wireless, H4J89AA 

или одговарајућа, 

 

  

 

 

1 

   

Навести назив и техничке 

карактеристике предмета уколико 

понуђач нуди предмет наведених или 

бољих карактеристика: 

 

    

4.  

Монитор 24’’ Z24nf Narrow Bezel 

Display или одговарајући, према 

следећим карактеристикама: 

резолуција: минимално1920x1080; 

врста панела: IPS w/LED backlight; 

Aspect ratio: 16:9; портови: (1) DVI-D, 

(1) MHL/HDMI1, (2) DisplayPort 1.2 

  

 

 

 

  1 

   

Навести назив и техничке 

карактеристике предмета уколико 

понуђач нуди предмет наведених или 

бољих карактеристика: 

    

5.  

Монитор 21.5’’ HP ProDisplay P223 

LED Backlit Monitor 

21.5"/1920x1080/3Y (X7R61AA) или 

одговарајући 

 

  

 

  1 

   

Навести назив и техничке 

карактеристике предмета уколико 

понуђач нуди предмет наведених или 

бољих карактеристика: 

    

6.  

Бежични миш E5J19AA HP Z3200 

Wireless Mouse White (E5J19AA) или 

одговарајући, 

 

  

 

 

16  

   

Навести опис предмета уколико 

понуђач нуди предмет наведених или 

бољих карактеристика: 

 

 

    

7.  

Жичани миш E5E76AA HP X500 

USB Mouse Black (E5E76AA) или 

одговарајући, 
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Навести опис предмета уколико 

понуђач нуди предмет наведених или 

бољих карактеристика: 

 

 
10 
 

   

8.  

Слушалице F6J04AA HP H2800 

Stereo Headset White (F6J04AA) или 

одговарајуће, 

 
 

1 

   

Навести опис предмета уколико 

понуђач нуди предмет наведених или 

бољих карактеристика: 

 

    

9.  

Читач картица за фото апарат 

CARD READER KINGSTON USB 3.0 

FCR-MLG4 подржани слотови SD, 

microSD или одговарајуће, 

 
 

1 

   

Навести опис предмета уколико 

понуђач нуди предмет наведених или 

бољих карактеристика: 

 

    

10.  

Екстерни хард диск HDD EXT  1TB 

TRANSCEND 2.5" USB 3.0 

TS1TSJ25H3B или одговарајући, 

 
 

1 

   

Навести опис предмета уколико 

понуђач нуди предмет наведених или 

бољих карактеристика: 

 

 

    

11.  УКУПНА ЦЕНА: 

     

 

 

Напомена: понуђач попуњава Образац број 2 само за партију за коју подноси понуду. 

Уколико један понуђач подноси понуду за више партија, Образац број 2 треба 

копирати у потребном броју примерака и доставити као саставни део понуде за сваку 

партију појединачно. 

 

У понуђене цене добара морају бити урачунати трошкови испоруке рачунара, 

рачунарске опреме на локацију Наручиоца у Београду, Кнеза Милоша број 12. 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
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 у редове од 1. до 10. уписати цене по комаду без ПДВ-а, цену за тражену 

количину без ПДВ-а, износ ПДВ-а за тражену количину и цену за тражену 

количину са ПДВ-ом; 

 у ред број 11. уписати укупну цену по комаду без ПДВ-а, укупну цену за сва 

добра без ПДВ-а, укупан износ ПДВ-а и укупну цену за сва добра са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

 

У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                     М.П.                            _______________________ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомене:  
Образац број 2  понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су подаци који су у обрасцу понуде наведени тачни. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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Образац број 2 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПАРТИЈА 2 

 

 

број 1 број 2 број 3 број 4 број 5 

Р. бр. Опис услуге Јединична 

ЦЕНА добара 

без ПДВ-а 

Количина Укупна цена без 

ПДВ-а 

(3*4) 

1.  

Лаптоп рачунар IdeaPad YOGA 510-15 

80VC002JYA или одговарајући, према 

следећим карактеристикама: 

2-in-1 лаптоп, Core i5-7200U 2.5-

3.1GHz/3MB 8GB DDR4  256GB-SSD 

15.6" FHD (1920x1080) TOUCH IPS 

AntiGlare WC-HD Integrated-HD-620 

HARMAN-Spk GigaLan WiFi Intel-3165 

A/C Backlite HDMI USB3.0 4-1 

BT4.0 Win10 Pro. 
 

 
 

  

1 
 

Навести назив и техничке 

карактеристике предмета уколико 

понуђач нуди предмет наведених или 

бољих карактеристика: 

 

 

 

 

 

  

2.  

 

Лаптоп рачунар Inspiron 17 7000 Series 

7779 NOT10021 или одговарајући, 

према следећим карактеристикама: 

2-in-1 лаптоп, Intel Core i7 2.7Ghz, RAM 

16GB, 512GB SSD, NVIDIA GeForce 

940M, 17.3-inch FHD (1920 x 1080) 

Truelife LED-Backlit Touch Display, 

DVD±R/RW, Win 10 Pro. 

  

1 
 

Навести назив и техничке 

карактеристике предмета уколико 

понуђач нуди предмет наведених или 

бољих карактеристика: 
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3.  

Лаптоп рачунар HP ProBook 470 G4 

или одговарајући, према следећим 

карактеристикама: 
i7-7500U/17.3"FHD/8GB/256GB 

SSD/NVIDIA GF 930MX 

2GB/DVDRW/Win 10 Pro 

  

1 
 

Навести назив и техничке 

карактеристике предмета уколико 

понуђач нуди предмет наведених или 

бољих карактеристика: 

 

 

 

 

  

4.  

All in One рачунар HP 24-g051ny All-

in-One PC 1ED52EA или одговарајући, 

према следећим карактеристикама: 
All in One рачунар, INTEL CORE I5-

6200U, 8GB DDR4 (1X8GB), HDD 2TB 

7200RPM 3.5, NVIDIA GT920MX 2GB, 

WINDOWS 10 Pro HIGH END 64BIT, 

DVDRW, WARR 1/1/0 EMEADa; 

Батерија Lithium Polymer 7300mAh; 

Димензије (W x H x D) 155.3 x 254.2 x 

8.2mm; Тежина 525г. 

  

2 
 

Навести назив и техничке 

карактеристике предмета уколико 

понуђач нуди предмет наведених или 

бољих карактеристика: 

 

 

 

 

 

  

5.  УКУПНА ЦЕНА: 
   

 

 

Напомена: понуђач попуњава Образац број 2 само за партију за коју подноси понуду. 

Уколико један понуђач подноси понуду за више партија, Образац број 2 треба 

копирати у потребном броју примерака и доставити као саставни део понуде за сваку 

партију појединачно. 
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У понуђене цене добара морају бити урачунати трошкови испоруке рачунара, на 

локацију Наручиоца у Београду, Кнеза Милоша број 12. 
 

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у редове од 1. до 4. уписати цене по комаду без ПДВ-а и цену за тражену 

количину без ПДВ-а,  

 у ред број 5. уписати укупну цену по комаду без ПДВ-а и укупну цену за сва 

добра без ПДВ-а. 

 

 

 

 

 

 

У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                     М.П.                            _______________________ 

 
 

 

Напомене:  
Образац број 2  понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су подаци који су у обрасцу понуде наведени тачни. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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Образац број 2 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ – ПАРТИЈА 3 

 

 

број 1 број 2 број 3 број 4 

Р. бр. Опис услуге Количина Укупна цена без 

ПДВ-а 

1. 

Конференцијска станица Polycom® CX5500 Unified 

Conference Station или одговарајући, према следећим 

карактеристикама: 

 

360° 1080p USB camera with active speaker detection  

Active speaker and panoramic video stream output  

20 foot (6 m) microphone pickup range  

160 Hz–22kHz audio processing  

Optimized for use with Microsoft Lync 2013  

Supported on Skype for Business 

  

• Panoramic video resolutions supported: 

- 1920 x 288 pixels 

- 1280 x 192 pixels 

- 1056 x 144 pixels 

• Active speaker video resolutions supported 

- HD 1080: 1920 x 1080 pixels 

- HD 720: 1280 x 720 pixels 

- VGA: 640 x 480 pixels 

- CIF: 352 x 288 pixels 

• Frame rate for panoramic and active speaker video, 

- 30 frames per second with 60 Hz AC power 

- 25 frames per second with 50 Hz AC power 

- frame rates with systems prior to Lync 2013 15 fps (12.5 @ 

50 Hz) 

• Audio performance 

- Console Loudspeaker 

- Frequency response: 160 Hz–22 kHz 

- Volume: adjustable to 88 dBA SPL (peak) volume at 0.5 

meters 

• Console microphones 

- 3 microphones for omnidirectional coverage 

- Frequency response: 160 Hz–22 kHz 

Telephony Performance 

• Full Duplex (Class 1) with noise suppression 

• Comfort noise fill 

• DTMF tone generation/DTMF event RTP payload 

 

1 
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• Low-delay audio packet transmission 

• Adaptive jitter buffers 

• Packet loss concealment 

• Acoustic echo cancellation 

• Background noise suppression 

• Supported codecs are G.711 (A-law and 

μ-law), G.729AB, G.722, G.722.1, G.722.1C, 

G.719 

Call handling features 

• Call timer 

• Call transfer, hold, divert (forward), pickup 

• Called, calling, connected party 

information 

• Local three-way conferencing 

• One-touch speed dial, redial 

• Call waiting 

• Remote missed call notification 

• Automatic off-hook call placement 

• Do not disturb function 

• Lync client device synchronization 

• Lync USB call control for Answer, Reject, 

End Call, Hold, Resume and Swap 
 
 

 

Навести назив и техничке карактеристике предмета 

уколико понуђач нуди предмет наведених или бољих 

карактеристика: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: понуђач попуњава Образац број 2 само за партију за коју подноси понуду. 

Уколико један понуђач подноси понуду за више партија, Образац број 2 треба 

копирати у потребном броју примерака и доставити као саставни део понуде за сваку 

партију појединачно. 

 

У понуђене цене добара морају бити урачунати трошкови испоруке добра, на 

локацију Наручиоца у Београду, Кнеза Милоша број 12. 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
 
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону број 4 уписати цену за 1 комад без ПДВ-а. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У _____________________                                                     Потпис овлашћеног лица  

 

Дана:_________________                     М.П.                            _______________________ 

 
 

 

Напомене:  
Образац број 2  понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су подаци који су у обрасцу понуде наведени тачни. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 

печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 

понуде. 
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Образац број 3 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1 ТАЧ. 1) ДО 4)  ЗАКОНА 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ____________________________________ из _______________, ул. 

____________________ бр. ___, матични број: ____________,  ПИБ: ______________  у 

поступку јавне набавке мале вредности за набавку рачунара и рачунарске опреме 

број M 1.1.3/17, испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) тачка, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, није осуђиван за кривична дела против 

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

давања мита, кривично дело преваре; 

 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији). 

 

 

 

                  Датум:                                                                              Понуђач: 

          _____________                         М.П.                                ______________    

 

                      

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом 

Уколико један понуђач подноси понуду за више партија, Образац број 3 треба 

копирати у потребан број примерака и доставити као саставни део понуде за сваку 

партију појединачно. 
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Образац број 4 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. СТ. 1 ТАЧ. 1) ДО 4) ЗАКОНА 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 
  

Подизвођач____________________________________ из _______________, ул. 

____________________  бр. ___, матични број: ____________, ПИБ: ______________  у 

поступку јавне набавке мале вредности за набавку рачунара и рачунарске опреме 

број M 1.1.3/17, испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) тачка 

Закона о јавним набавкама, односно услове дефинисане конкурсном документацијом 

за предметну јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на 

њеној територији). 

 

 

 

 

                  Датум:                                                                              Понуђач: 

          _____________                         М.П.                                ______________    

 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом 

Уколико један понуђач подноси понуду за више партија, Образац број 4 треба 

копирати у потребан број примерака и доставити као саставни део понуде за сваку 

партију појединачно. 
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Образац број 5 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75.  СТАВ 2. ЗАКОНА  

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

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

заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач ____________________________________ из _______________, ул. 

____________________ бр. ___, матични број: ____________, ПИБ: ______________  у 

поступку јавне набавке мале вредности за набавку рачунара и рачунарске опреме 

број M 1.1.3/17, је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

                  Датум:                                                                              Понуђач: 

          _____________                         М.П.                                ______________    

 

 

                           

 

 

 

 

 

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача и оверена печатом 

Уколико један понуђач подноси понуду за више партија, Образац број 5 треба 

копирати у потребан број примерака и доставити као саставни део понуде за сваку 

партију појединачно. 
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  Образац број 6 

 

 

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 

  

  

  

  

  

  

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: М.П. Потпис понуђача 
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Образац број 7 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ број 

124/2012, 14/2015 и 68/2015), __________________________________ (навести назив 

понуђача), даје: 

                                    

                     

ИЗЈАВУ 

 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке – набавка рачунара и рачунарске опреме број M 1.1.3/17, 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

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 и оверена печатом. 

 

Уколико један понуђач подноси понуду за више партија, Образац број 5 треба 

копирати у потребан број примерака и доставити као саставни део понуде за сваку 

партију појединачно 
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Образац број 8а 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА– Партија 1 

 

 

УГОВОР ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРА И РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ  

 

Закључен  између: 

 

РАЗВОЈНE АГЕНЦИЈE СРБИЈЕ, са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша 

број 12, матични број: 17905031, ПИБ: 109336535, коју заступа извршни директор 

Тамара Јуренић (у даљем тексту: Наручилац),  

 

и 

 

__________________________________, са седиштем у _________________________, 

ул. _______________________________, бр. ________, матични број: 

___________________________, ПИБ: __________________; рачун број: 

______________________________ код ______________________ банке, кога заступа 

____________________________ (у даљем тексту: Продавац).  

 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Члан 1. 
 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности дел. број 1-06-404-33/2017-1 oд 03.05.2017. године и на основу позива за 

подношење понуда за набавку рачунара и рачунарске опреме, спровео поступак јавне 

набавке мале вредности број M 1.1.3/17;    

 

-  да је Продавац доставио понуду број _______________, која се налази у прилогу овог 

уговора и његов је саставни део; 

 

- да понуда Продавца у потпуности одговара опису услуге и техничким 

карактеристикама (спецификацијама) предмета јавне набавке из конкурсне 

документације, која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део; 

 

-  да је Наручилац у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама и Одлуке о 

додели уговора број _________________ (попуњава Наручилац), изабрао Продавца, 

чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 2. 
 

Предмет овог уговора је набавка и испорука рачунара и рачунарске опреме, у свему 

према техничким спецификацијама и понуди Продавца  број _____________ од 

____________ године, које се налазе у прилогу овог уговора и чине његов саставни део. 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА, РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА  
 

Члан 3. 

Укупна вредност Уговора је ________________________________________ (словима: 

__________________________) динара без ПДВ-а, односно ________________________ 

(словима: _______________________________________________) динара са ПДВ-ом. 

 

Наручилац се обавезује да добра која чине предмет овог уговора плати Продавцу по 

ценама из Обрасца структуре цене за Партију 1 (Образац број 2), које су фиксне и које 

се не могу мењати у току трајања Уговора. 

 

Наручилац се обавезује да плаћања врши на основу рачуна који Продавац доставља по 

извршеној испоруци, најкасније у року од 45 дана од дана издавања рачуна, на текући 

рачун Продавца број __________________________________ код банке 

_____________________________. 

РОКОВИ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 4. 

 

Продавац је дужан да изврши испоруку добара која чине предмет овог уговора у року 

од _______ дана од дана пријема писане или електронске поруџбине овлашћеног лица 

Наручиоца.  

 

Место испоруке је у седишту Наручиоца, Кнеза Милоша број 12, Београд. 

 

  Члан 5. 

 

Уговорне стране су сагласне да Продавац има право на продужење уговореног рока из 

члана 4. овог уговора у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли 

предвидети у време закључења Уговора. 

Продавац је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за продужење 

рока из члана 4. овог уговора због наступања ванредних догађаја, односно околности у 

року од 1 (једног) дана од дана сазнања за ове догађаје, а Наручилац се обавезује да на 

исте да сагласност у року од 1 (једног) дана од дана пријема обавештења. 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  

И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 
 

 

 

 Члан 6. 
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Продавац је обезбедио _______ године гаранције са бесплатним деловима и радом 

овлашћеног сервисера и одзивом сервисера најкасније следећег радног дана.  

 

Ако је процењено време поправке дуже од 48 часова док траје поправка добара која 

чине предмет овог уговора, Продавац је дужан да обезбеди заменска добра Наручиоцу, 

истих или бољих карактеристика од добара која су предмет остваривања гарантног 

права. 

 

      Члан 7. 

 

Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из члана 2. овог 

уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и то: 

- прегледом и бројањем, 

- за добра у оригиналном паковању тако што утврђује да ли је оригинално паковање 

неоштећено. 

 

 Члан 8. 

 

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 

пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, одговарајућег 

квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, обавезно је да 

потпише отпремницу чиме констатује да је извршен квалитативни и квантитативни 

пријем испоручених добара. 

 

  Члан 9. 
 

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 

пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису исправна, 

да нису прописаног или договореног квалитета или да не задовољавају захтеване 

техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је да о томе писменим путем 

одмах обавести Продавца и захтева нову испоруку исправних добара уговореног 

квалитета и захтеваних техничко - функционалних карактеристика, најкасније у року 

из члана 4. овог уговора, а добра која су била предмет пријема или употребе одмах 

врати Продавцу. 

 

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 

пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на количину 

исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писменим путем одмах обавести 

Продавца и захтева додатну испоруку предметних добара у року из члана 4. овог 

уговора. 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 10. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица Уговорних 

страна, а закључује се на период до реализације свих овим уговором преузетих обавеза. 
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 
 

Уговорне стране  имају право на једнострани раскид овог уговора једностраном 

изјавом воље у случају неизвршења Уговором преузетих обавеза. 

 

Члан 12. 
 

У случају наступања више силе у току трајања Уговора, Уговорне стране се ослобађају 

обавеза из овог уговора у мери у којој је услед више силе немогуће извршити обавезе, 

за период док виша сила траје.  

 

Ниједна Уговорна страна нема право на накнаду због неизвршења обавезе друге стране 

по овом основу. 

 

Уговорна страна која је погођена вишом силом дужна је да одмах писменим путем 

обавести другу Уговорну страну о настанку и окончању више силе. 

 

Члан 13. 
 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора Уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно.   
                    
Уколико спорови између Наручиоца и Продавца не буду били решени споразумно, 

уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду. 

 

Члан 14. 
 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона 

о облигационим односима. 

 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка 

за сваку Уговорну страну. 

 

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

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 
 

 

 

             ПРОДАВАЦ                                                                    НАРУЧИЛАЦ 

 

   _________________________                                   _________________________                                             

                                                                                          извршни директор Тамара Јуренић 

 

 

 

Напомена: Модел уговора за Партију 1, понуђач доставља попуњен, са печатом и 

потписом на крају уговора. У случају да понуђач не достави попуњен, потписан и 

печатиран модел уговора, сматраће се да понуђач не прихвата услове из конкурсне 

документације и таква понуда ће се сматрати неприхватљивом, односно биће 

одбијена. 
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Образац број 8б 

 

МОДЕЛ УГОВОРА- Партија 2 

 

 

 

УГОВОР ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРА  

ЗА ПОТРЕБЕ СПРОВОЂЕЊА УСАИД – ПСД ПРОЈЕКТА  
 

 

Закључен  између: 

 

РАЗВОЈНE АГЕНЦИЈE СРБИЈЕ, са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша 

број 12, матични број: 17905031, ПИБ: 109336535, коју заступа извршни директор 

Тамара Јуренић (у даљем тексту: Наручилац),  

 

и 

 

__________________________________, са седиштем у _________________________, 

ул. _______________________________, бр. ________, матични број: 

___________________________, ПИБ: __________________; рачун број: 

______________________________ код ______________________ банке, кога заступа 

____________________________ (у даљем тексту: Продавац).  

 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Члан 1. 
 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности дел. број 1-06-404-33/2017-1 oд 03.05.2017. године и на основу позива за 

подношење понуда за набавку рачунара и рачунарске опреме, спровео поступак јавне 

набавке мале вредности број M 1.1.3/17;    

 

-  да је Продавац доставио понуду број _______________, која се налази у прилогу овог 

уговора и његов је саставни део; 

 

- да понуда Продавца у потпуности одговара опису услуге и техничким 

карактеристикама (спецификацијама) предмета јавне набавке из конкурсне 

документације, која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део; 

 

-  да је Наручилац у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама и Одлуке о 

додели уговора број _________________ (попуњава Наручилац), изабрао Продавца, 

чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 2. 
 

Предмет овог уговора је набавка рачунара за потребе спровођења УСАИД – ПСД 

пројекта, у свему према техничким спецификацијама и понуди Продавца број 

_____________ од ____________ године, које се налазе у прилогу овог уговора и чине 

његов саставни део. 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА, РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

 

Члан 3. 

Укупна вредност Уговора је ________________________________________ (словима: 

__________________________) динара без ПДВ-а. 

 

Наручилац се обавезује да добра која чине предмет овог уговора плати Продавцу по 

ценама из Обрасца структуре цене за Партију 2 (Образац број 2), које су фиксне и које 

се не могу мењати у току трајања Уговора. 

 

Средства за реализацију овог уговора су уплаћена од стране Америчке агенције за 

међународну сарадњу - УСАИД на рачун Наручиоца на име Пројекта, те су  

ослобођена од обавезе плаћања ПДВ-а. 

 

Наручилац се обавезује да плаћања врши на основу рачуна који Продавац доставља по 

извршеној испоруци, најкасније у року од 45 дана од дана издавања рачуна, на текући 

рачун Продавца број __________________________________ код банке 

_____________________________. 

РОКОВИ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 4. 

 

Продавац је дужан да изврши испоруку добара која чине предмет овог уговора у року 

од _______ дана од дана пријема писане или електронске поруџбине овлашћеног лица 

Наручиоца.  

 

Место испоруке је у седишту Наручиоца, Кнеза Милоша број 12, Београд. 

 

  Члан 5. 

 

Уговорне стране су сагласне да Продавац има право на продужење уговореног рока из 

члана 4. овог уговора у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли 

предвидети у време закључења Уговора. 

Продавац је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за продужење 

рока из члана 4. овог уговора због наступања ванредних догађаја, односно околности у 

року од 1 (једног) дана од дана сазнања за ове догађаје, а Наручилац се обавезује да на 

исте да сагласност у року од 1 (једног) дана од дана пријема обавештења. 
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  

И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 
 

 

 

 Члан 6. 

 

Продавац је обезбедио _______ године гаранције са бесплатним деловима и радом 

овлашћеног сервисера и одзивом сервисера најкасније следећег радног дана.  

 

Ако је процењено време поправке дуже од 48 часова док траје поправка добара која 

чине предмет овог уговора, Продавац је дужан да обезбеди заменска добра Наручиоцу, 

истих или бољих карактеристика од добара која су предмет остваривања гарантног 

права. 

 

      Члан 7. 

 

Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из члана 2. овог 

уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и то: 

- прегледом и бројањем, 

- за добра у оригиналном паковању тако што утврђује да ли је оригинално паковање 

неоштећено. 

 Члан 8. 

 

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 

пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, одговарајућег 

квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, обавезно је да 

потпише отпремницу чиме констатује да је извршен квалитативни и квантитативни 

пријем испоручених добара. 

 

  Члан 9. 
 

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 

пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису исправна, 

да нису прописаног или договореног квалитета или да не задовољавају захтеване 

техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је да о томе писменим путем 

одмах обавести Продавца и захтева нову испоруку исправних добара уговореног 

квалитета и захтеваних техничко - функционалних карактеристика, најкасније у року 

из члана 4. овог уговора, а добра која су била предмет пријема или употребе одмах 

врати Продавцу. 

 

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 

пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на количину 

исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писменим путем одмах обавести 

Продавца и захтева додатну испоруку предметних добара у року из члана 4. овог 

уговора. 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 10. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица Уговорних 

страна, а закључује се на период до реализације свих овим уговором преузетих обавеза. 
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 
 

Уговорне стране  имају право на једнострани раскид овог уговора једностраном 

изјавом воље у случају неизвршења Уговором преузетих обавеза. 

 

Члан 12. 
 

У случају наступања више силе у току трајања Уговора, Уговорне стране се ослобађају 

обавеза из овог уговора у мери у којој је услед више силе немогуће извршити обавезе, 

за период док виша сила траје.  

 

Ниједна Уговорна страна нема право на накнаду због неизвршења обавезе друге стране 

по овом основу. 

 

Уговорна страна која је погођена вишом силом дужна је да одмах писменим путем 

обавести другу Уговорну страну о настанку и окончању више силе. 

 

Члан 13. 
 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора Уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно.   
                    
Уколико спорови између Наручиоца и Продавца не буду били решени споразумно, 

уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду. 

 

Члан 14. 
 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона 

о облигационим односима. 

 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка 

за сваку Уговорну страну. 

 

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

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 
 

 

 

             ПРОДАВАЦ                                                                    НАРУЧИЛАЦ 

 

   _________________________                                   _________________________                                             

                                                                                          извршни директор Тамара Јуренић 

 

 

 

Напомена: Модел уговора за Партију 2, понуђач доставља попуњен, са печатом и 

потписом на крају уговора. У случају да понуђач не достави попуњен, потписан и 

печатиран модел уговора, сматраће се да понуђач не прихвата услове из конкурсне 

документације и таква понуда ће се сматрати неприхватљивом, односно биће 

одбијена. 
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Образац број 8в 

 

МОДЕЛ УГОВОРА- Партија 3 

 

 

 

УГОВОР ЗА НАБАВКУ КОНФЕРЕНЦИЈСКЕ СТАНИЦЕ  

ЗА ПОТРЕБЕ УСАИД – ПСД ПРОЈЕКТА  
 

 

Закључен  између: 

 

РАЗВОЈНE АГЕНЦИЈE СРБИЈЕ, са седиштем у Београду, улица Кнеза Милоша 

број 12, матични број: 17905031, ПИБ: 109336535, коју заступа извршни директор 

Тамара Јуренић (у даљем тексту: Наручилац),  

 

и 

 

__________________________________, са седиштем у _________________________, 

ул. _______________________________, бр. ________, матични број: 

___________________________, ПИБ: __________________; рачун број: 

______________________________ код ______________________ банке, кога заступа 

____________________________ (у даљем тексту: Продавац).  

 

 

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

 

Члан 1. 
 

Уговорне стране констатују: 

 

- да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 

вредности дел. број 1-06-404-33/2017-1 oд 03.05.2017. године и на основу позива за 

подношење понуда за набавку рачунара и рачунарске опреме, спровео поступак јавне 

набавке мале вредности број M 1.1.3/17;    

 

-  да је Продавац доставио понуду број _______________, која се налази у прилогу овог 

уговора и његов је саставни део; 

 

- да понуда Продавца у потпуности одговара опису услуге и техничким 

карактеристикама (спецификацијама) предмета јавне набавке из конкурсне 

документације, која се налази у прилогу овог уговора и његов је саставни део; 

 

-  да је Наручилац у складу са чланом 107. Закона о јавним набавкама и Одлуке о 

додели уговора број _________________ (попуњава Наручилац), изабрао Продавца, 

чиме су се коначно стекли услови за закључење уговора. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
 

Члан 2. 
 

Предмет овог уговора је набавка конференцијске станице за потребе УСАИД – ПСД 

пројекта, у свему према техничким спецификацијама и понуди Продавца број 

_____________ од ____________ године, које се налазе у прилогу овог уговора и чине 

његов саставни део. 

 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА, РОКОВИ И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

 

Члан 3. 

Укупна вредност Уговора је ________________________________________ (словима: 

__________________________) динара без ПДВ-а. 

 

Наручилац се обавезује да добро које чини предмет овог уговора плати Продавцу по 

цени из Обрасца структуре цене за Партију 3 (Образац број 2), која је фиксна и која се 

не може мењати у току трајања Уговора. 

 

Средства за реализацију овог уговора су уплаћена од стране Америчке агенције за 

међународну сарадњу - УСАИД на рачун Наручиоца на име Пројекта, те су  

ослобођена од обавезе плаћања ПДВ-а. 

 

Наручилац се обавезује да плаћања врши на основу рачуна који Продавац доставља по 

извршеној испоруци, најкасније у року од 45 дана од дана издавања рачуна, на текући 

рачун Продавца број __________________________________ код банке 

_____________________________. 

РОКОВИ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

 

Члан 4. 

 

Продавац је дужан да изврши испоруку добра које чини предмет овог уговора у року 

од _______ дана од дана пријема писане или електронске поруџбине овлашћеног лица 

Наручиоца.  

 

Место испоруке је у седишту Наручиоца, Кнеза Милоша број 12, Београд. 

 

  Члан 5. 

 

Уговорне стране су сагласне да Продавац има право на продужење уговореног рока из 

члана 4. овог уговора у случају наступања ванредних догађаја који се нису могли 

предвидети у време закључења Уговора. 

Продавац је дужан да писменим путем обавести Наручиоца о потреби за продужење 

рока из члана 4. овог уговора због наступања ванредних догађаја, односно околности у 

року од 1 (једног) дана од дана сазнања за ове догађаје, а Наручилац се обавезује да на 

исте да сагласност у року од 1 (једног) дана од дана пријема обавештења. 
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ  

И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 
 

 

 

 Члан 6. 

 

Продавац је обезбедио _______ године гаранције са бесплатним деловима и радом 

овлашћеног сервисера и одзивом сервисера најкасније следећег радног дана.  

 

Ако је процењено време поправке дуже од 48 часова док траје поправка добра које 

чини предмет овог уговора, Продавац је дужан да обезбеди заменско добро Наручиоцу, 

истих или бољих карактеристика од добра које је предмет остваривања гарантног 

права. 

 

      Члан 7. 

 

Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добра из члана 2. овог 

уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добра и то: 

- прегледом, 

- утврђивањем да ли је оригинално паковање неоштећено. 

 

 Члан 8. 

 

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом пријема добра утврди да је испоручено 

добро одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 

обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен пријем испорученог 

добра. 

 

  Члан 9. 
 

Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом пријема добра или уколико приликом 

употребе добра утврди да исто није исправно, да није прописаног или договореног 

квалитета или да не задовољава захтеване техничко-функционалне карактеристике, 

овлашћено је да о томе писменим путем одмах обавести Продавца и захтева нову 

испоруку исправног добра уговореног квалитета и захтеваних техничко - 

функционалних карактеристика, најкасније у року из члана 4. овог уговора, а добро 

које је било предмет пријема или употребе одмах врати Продавцу. 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 10. 
 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица Уговорних 

страна, а закључује се на период до реализације свих овим уговором преузетих обавеза. 

 
 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 11. 
 

Уговорне стране имају право на једнострани раскид овог уговора једностраном изјавом 

воље у случају неизвршења Уговором преузетих обавеза. 
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Члан 12. 
 

У случају наступања више силе у току трајања Уговора, Уговорне стране се ослобађају 

обавеза из овог уговора у мери у којој је услед више силе немогуће извршити обавезе, 

за период док виша сила траје.  

 

Ниједна Уговорна страна нема право на накнаду због неизвршења обавезе друге стране 

по овом основу. 

 

Уговорна страна која је погођена вишом силом дужна је да одмах писменим путем 

обавести другу Уговорну страну о настанку и окончању више силе. 

 

Члан 13. 
 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог уговора Уговорне стране ће 

покушати да реше споразумно.   
                    
Уколико спорови између Наручиоца и Продавца не буду били решени споразумно, 

уговара се надлежност стварно надлежног суда у Београду. 

 

Члан 14. 
 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе Закона 

о облигационим односима. 

 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих по 2 (два) примерка 

за сваку Уговорну страну. 

 

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

одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

 
 

 

 

             ПРОДАВАЦ                                                                    НАРУЧИЛАЦ 

 

   _________________________                                   _________________________                                             

                                                                                          извршни директор Тамара Јуренић 

 

 

 

 

 

Напомена: Модел уговора за Партију 3, понуђач доставља попуњен, са печатом и 

потписом на крају уговора. У случају да понуђач не достави попуњен, потписан и 

печатиран модел уговора, сматраће се да понуђач не прихвата услове из конкурсне 

документације и таква понуда ће се сматрати неприхватљивом, односно биће 

одбијена. 


