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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС”, бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр. 404-98-

3/2020-05 од 26.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр. 

404-98-4/2020-05 од 26.06.2020. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – Рачунарска опрема  

ЈН бр. 1/2020 
 

 

 
Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 

II Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 

количина и опис добара, начин спровођења контроле  и 

обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке добара и сл. 

 

5. 

III Техничка документација и планови 11. 

IV Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75.и 76. 

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

12. 

V Критеријуми за доделу уговора 16. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 17. 

VII Модел уговора 27. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуде 34. 

 

 

 

 

Конкурсна документација има укупно 39 страна. 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 

1. Подаци о Наручиоцу: 

Назив Наручиоца:                  Предшколска установа „Бошко Буха“ Инђија 

Адреса:                                    ул. Душана Јерковића бр. 17а,  22320 Инђија 

Интернет страница:                www.vrtic-indjija.rs 

E – маил:                                  vrtic@indjija.net 

ПИБ:                                        101489725 

Матични број:                         08127344 

 

 

2. 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, ЗОО и другим 

релевантним законима и подзаконским актима. 

У складу са одредбама Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл. гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019) употреба печата није обавезна. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 1/2020 су добра – Рачунарска опрема. 

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

Назив из општег речника набавки: Рачунарска опрема. 

Ознака из општег речника набавки: 30200000. 

 

Процењена вредност јавне набавке износи 1.500.000,00 динара без ПДВ-а. 

 

4. Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Набавка није резервисана за установе, организације, удружења или привредне 

субјекте за радно оспособљавање, професионалну рехабилитацију и запошљавање 

лица са инвалидитетом. 

 

6. Подношење електронске понуде није допуштено. 

 

7. Врста, опис и оквирна количина добара дати су у спецификацији која је саставни 

део понуде. 

 

8. Контакт 

Поповић Селена, службеник за јавне набавке, факс: 022/560-614, 

e-mail: selena.popovic@indjija.net 

 

9. Одлука о додели уговора донеће се у року од 10 дана од дана отварања понуда. 
 

mailto:selena.popovic@indjija.net
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10. Приликом израде понуде, молимо понуђаче да предметну конкурсну документацију 

детаљно поуче и у свему поступе по њој. За додатне информације и објашњења потребно 

је да се благовремено обрате Наручиоцу. 

Заинтересована лица дужна су да прате Портал јавних набавки и интернет страницу 

наручиоца www.vrtic-indjija.rs како би благовремено били обавештени о изменама, 

допунама и појашњењима конкурсне документације, јер је наручилац у складу са чланом 

63. став 1. Закона дужан да све измене и допуне конкурсне документације објави на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

У складу са чланом 63. став 2. и 3. Закона, наручилац ће све додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуда објавити на Порталу јавних набавки и 

интернет страници наручиоца. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.vrtic-indjija.rs/
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИСПОРУКЕ ДОБРА И СЛ. 
 

Т Е Х Н И Ч К А     С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 
 

Лаптоп Минималне техничке карактеристике Количина 

Екран min. 15.6", HD, TN panel, min 220nit osvetljenje  

Процесор 

Intel Celeron 4205U, osnovna frekvencija 1.8GHz, 

2C/2T, 2MB Cache, 14nm ili ekvivalent 

 

Меморија min. 4GB, mogućnost proširenja do 16GB  

Харддиск 

min. 500GB HDD, uređaj treba da ima mogućnost 

dodavanja M.2 PCIe SSD 

 

Графичка карта min. Integrisana  

Мрежа min. 802.11ac, Bluetooth 4.0, Ethernet 10/100  

Прикључци 

min. 1x HDMi, 2xUSB 3.1, 1xUSB 2.0, 

1xHeadphone/Microphone combo port, 1 x RJ-45, 

1 x SD card reader, 1 x sigurnosni slot za 

zaključavanje 

 

22 комада 

Оптички уређај DVD±RW  

Звучници Da, min 2x2W (2.5W u piku)  

Микрофон Da  

Камера min. 0.92mpx, CMOS  

Тастатура EN/US, sa numeričkim delom  

Батерија min. 3 ćelije, 42WHr  

Адаптер min. 45W  

Тежина maks 2.5kg  

Боја crna  

Гаранција min. 24 meseca proizvođačke garancije  

 

 

Монитор тип 1 Минималне техничке карактеристике Количина 

Димензије екрана min. 21.5", maks 22”  

Тип панела VA  

Резолуција min. 1.920 x 1.080  

Однос страница 16:9  

Одзив max. 5ms  

Статистички контраст 

(нативни) min. 3000:1 

 

Динамички контраст min. 20.000.000:1  

Осветљење min. 250 cd/m²  
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Угао гледања min. 178/178(H/V) 4 комада 

Прикључци 

min. 1x VGA, 2xHDMI, ulaz za slušalice, audio 

ulaz 

 

Уграђени звучници min 2x1W  

Остало 

Tilt (od -5° do 20°), VESA mount (100mm x 

100mm), Kesington sigurnosni konektor 

 

Сертификати TCO 7.0  

Напредне функције 

Neophodno je da monitor poseduje funkcionalnost 

koja eliminiše treperenje monitora (flicker-free), 

neophodno je da monitor poseduje funkcionalnost 

koja filtrira plavu svetlost kratke talasne dužine 

420-455nm, uz zadržavanje plave svetlosti duge 

talasne dužine 455-480nm (low blue light), 

neophodno je da monitor ima funkcionalnost da 

ambijentalni senzor prepozna količinu 

ambijentalne svetlosti i automatski prilagodi 

najudobniju i pogodniju svetlinu ekrana kako bi se 

prilagodio okruženju bez smanjivanja kvaliteta 

slike (brightness intelligence) 

 

Гаранција min. 36 meseci proizvođačke garancije  

 

 

Монитор тип 2 Минималне техничке карактеристике Количина 

Димензије екрана min. 23.8", maks 24”  

Тип панела IPS  

Резолуција min. 1.920 x 1.080  

Однос страница 16:9  

Одзив max. 5ms  

Статистички контраст 

(нативни) min. 1000:1 

 

Динамички контраст min. 20.000.000:1  

Осветљење min. 250 cd/m²  

Угао гледања min. 178/178(H/V)  

Прикључци  

min. 1x VGA, 1xHDMI, 1xDisplayPort, ulaz za 

slušalice, audio ulaz 

4 комада 

Уграђени звучници min 2x1W  

Остало 

Tilt (od -5° do 20°), VESA mount (100mm x 

100mm), Kesington sigurnosni konektor 

 

Сертификати Energy star 7.0, Epeat bronze, TCO 7.0  

Напредне функције 

Neophodno je da monitor poseduje funkcionalnost 

koja eliminiše treperenje monitora (flicker-free), 

neophodno je da monitor poseduje funkcionalnost 

koja filtrira plavu svetlost kratke talasne dužine 

420-455nm, uz zadržavanje plave svetlosti duge 

talasne dužine 455-480nm (low blue light), 

neophodno je da monitor ima funkcionalnost da 
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ambijentalni senzor prepozna količinu 

ambijentalne svetlosti i automatski prilagodi 

najudobniju i pogodniju svetlinu ekrana kako bi se 

prilagodio okruženju bez smanjivanja kvaliteta 

slike (brightness intelligence) 

Гаранција min. 36 meseci proizvođačke garancije  

 

 

Рачунар тип 1 Минималне техничке карактеристике Количина 

Процесор 
Intel Celeron G4930, osnovna frekvencija 3.20 

GHz, 2 jezgra, 2 niti, 2MB Cache, 14nm, TDP 54W 

ili ekvivalent 

 

Системски чипови Intel H310 ili ekvivalent  

Меморија min. 4GB DDR4 2400MHz; proširivo do 32GB  

Графичка карта integrisana ili diskretna  

Дискови min. 240 GB SSD  

Оптички уређај nema  

Прикључци на задњем 

панелу 
min. 2 x PS/2 (miš i tastatura), 1 x DVI, 1 x D-

sub,4x USB (od kojih minimum 2 USB 3.1 Gen 1), 

1 x LAN RJ-45, 1 x HDMI 3x audio 

6 комада 

Проширења min 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1, 1 x Com port, 4 x 

SATA 6Gb/s, 1 x PCI Express 3.0 x16, 1x PCI 

Express 2.0 x 1, 1 x TPM header, 1 x LPT header 

 

Кућиште Midi tower  

Напајање min. 500W  

Тастатура 
USB tastatura, YU slovni raspored. Tastatura mora 

da bude proizvedena od strane istog proizvođača 

kao što je i proizvođač računara. 

 

Миш 
Optički USB, crni. Miš mora da bude proizveden od 

strane istog proizvođača kao što je i proizvođač 

računara 

 

Сертификати/стандарди WEEE, RoHS  

Гаранција 36 meseci proizvođačke garancije  

 

 

 

Рачунар тип 2 Минималне техничке карактеристике Количина 

Процесор Intel i3 generacije, osnovna frekvencija 3.60 GHz, 4 

jezgra, 4 niti, 6MB Cache, 14nm, TDP 65W. 

 

Системски чипови Intel H310 ili ekvivalent  

Меморија min. 8GB DDR4; proširivo do 32GB  

Графичка карта odvojena, sa min 1GB sopstvene memorije  
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Дискови min. 240 GB SSD  

Оптички уређај nema  

Прикључци на задњем 

панелу 
min. 2 x PS/2 (miš i tastatura), 1 x DVI, 1 x D-

sub,4x USB (od kojih minimum 2 USB 3.1 Gen 1), 

1 x LAN RJ-45, 1 x HDMI 3x audio 

4 комада 

Проширења min 2 x USB 2.0, 1 x USB 3.1, 1 x Com port, 4 x 

SATA 6Gb/s, 1 x PCI Express 3.0 x16, 1x PCI 

Express 2.0 x 1, 1 x TPM header, 1 x LPT header 

 

Кућиште Midi tower  

Напајање min. 500W  

Тастатура USB tastatura, YU slovni raspored. Tastatura mora 

da bude proizvedena od strane istog proizvođača kao 

što je i proizvođač računara. 

 

Миш Optički USB, crni. Miš mora da bude proizveden od 

strane istog proizvođača kao što je i proizvođač 

računara 

 

Сертификати/стандарди WEEE, RoHS  

Гаранција 36 meseci proizvođačke garancije  

 

 

UPS Минималне техничке карактеристике Количина 

Тип UPS (Uninterruptible Power Supply)  

Режим рада Line interactive  

Снага min. 600 VA, min 360 W  

Број батерија min. 1  

Излазни прикључци min. 2x šuko  

Време пребацивања max. Tipično 4ms 10 комада 

Аутономија min. 19minuta (25% load), 5minuta (50% load)  

Додатне функције 

"Hladan start", Auto-Restart, Simulated sine wave, off-

mode charging, AVR, Auto-charge 

 

Бука Maks. 40db  

Гаранција 

min. 36 meseci proizvođačke garancije na uređaj i min. 

12 meseci proizvođačke garancije na bateriju 

 

 

 

Миш Minimalne tehničke karakteristike Количина 

Тип Žični  

Повезивост USB  

Боја Crna 15 комада 

Гаранција 24 meseca proizvođačke garancije  
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MFP A4 уређај 

црно бели Минималне техничке карактеристике 

 

Количина 

Тип уређаја 

A4 multifunkcijski laserski monohromatski 3-u-1 

(štampač, skener, kopir)  

 

Брзина штампе min. 40ppm A4  

Резолуција 

штампе min. 1200dpi 

 

Време до штампе 

прве стране maks. 6.5s 

 

Време до прве 

копије maks. 6.5s 

 

Екран min. LCD ekran, 5 linija  

Процесор min. 800 MHz  

Капацитет 

меморије min. 512MB, uz mogućnost proširenja na min 1536MB 

 

Улазни капацитет 

фиока за папир min. 250 listova A4 

 

Капацитет 

вишенаменске 

улазне фиоке min. 100 listova A4 

4 комада 

Подржана 

дебљина папира  min. 60-220g/m² iz višenamenske fioke 

 

Прикључци 

USB 2.0, Gigabit LAN (RJ-45), USB host interface, slot 

za opcionu SD/SDHC karticu karticu 

 

SCAN опције min. TWAIN, WIA, WSD  

Резолуција 

скенирања min. 600 dpi 

 

Тип скенираног 

документа 

 TIFF, PDF, PDF/A-1 , PDF visoke kompresije, 

encrypted PDF, JPEG, XPS 

 

Брзина скенирања 

min. 40 ipm (300dpi, A4, crno belo, jednostrano), 23 ipm 

(300dpi, A4, u boji, jednostrano), 32 ipm (300dpi, A4, 

crno-belo, dvostrano), 16ipm (300dpi, A4, u boji, 

dvostrano) 

 

Остало 

Duplex štampa, ADF, Scan-once-copy-many, 

Elektronsko sortiranje, 25% - 400% umanjenje - 

uveličavanje, Kopiranje ID kartica 

 

Капацитет 

потрошног 

материјала 

Pored uređaja i inicijalnog tonera potrebno je isporučiti i 

originalne rezervne tonere koji će obezbediti štampu od 

minimalno 3.600 strana A4 * (zajedno sa inicijalnim 

tonerom). 

 

  

Ostali originalni potrošni materijal (maintanace kits, 

image units, fotokonduktori, drum units, developers, itd.) 

nephodan za štampu minimalno 100.000 strana A4 ** 

(zajedno sa incijalnim potrošnim materijalom) 

 

Гаранција min. 24 meseca proizvođačke garancije  
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Понуђач је обавезан да понуди добра у свему у складу са наведеним техничким 

спецификацијама на српском језику. 

 

Рачунарска опрема мора да има уредну декларацију, да тражени производи буду 

оригинални производи произвођача, квалитет производа мора бити по важећим 

стандардима и атестима произвођача. 

 

Понуђач је дужан да Наручиоцу достави техничке спецификације произвођача за сва 

понуђена добра. Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да Наручиоцу, приликом 

испоруке добара, достави оригиналне произвођачке гаранције за сва понуђена добра. 
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III ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 
 

 

 

Јавна набавка не садржи техничке документације и планове. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, ЈН бр. 1/2020  12/39 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 

Право учешћа у поступку има понуђач ако испуњава обавезне услове за учешће у 

поступку прописане чланом 75. Закона. 

У наставку су таксативно наведени обавезни и додатни услови које сваки понуђач 

мора да испуни.  

 

1. Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона  

 

Обавезни услови за учешће у поступку (члан 75. Закона): 

 

Р. бр. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Испуњеност обавезних услова, у складу 

са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује 

достављањем Изјаве (Образац изјаве  

дат је у поглављу VI конкурсне 

документације), којом под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке.  

 

 

 

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) ЗЈН) 

 

 

3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) ЗЈН) 

 

 

4. 

Понуђач је дужан да при састављању 

понуде изричито наведе 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. ЗЈН) 

 
 

 
 

ДРУГИ ЗАХТЕВИ: 

 Неопходно је да понуђач достави потврду о произвођачкој гаранцији за сву 

понуђену опрему – Потврда произвођача опреме или локалне канцеларије 

произвођача опреме (за територију Републике Србија), којом се потврђује да 

је захтевани гарантни период подржан од стране произвођача опреме. 
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Потврда се односи на сву понуђену опрему, мора бити насловљена на 

Наручиоца, са позивом на јавну набавку и мора се односити на територију 

Републике Србије. 

 Неопходно је да понуђач достави потврду произвођача да понуђени рачунар 

задовољава захтеване сертификате/стандарде уз тачно навођење 

сертификата/стандарда које понуђени рачунар задовољава – Потврда 

произвођача рачунара којом се потврђује да понуђени рачунар задовољава 

захтеване сертификате/стандарде. Потврда мора бити насловљена на 

Наручиоца са позивом на вајну набавку. 

 Неопходно је да понуђач достави техничку спецификацију произвођача, а сва 

техничка документација (опис производа, datasheet-ови и сл.) као и наведене 

потврде могу бити достављене на енглеском језику. Достављена техничка 

документација мора недвосмислено показивати да понуђена добра у 

потпуности одговарају свим минималним техничким захтевима. 

 

2. Упутство како се доказује испуњеност услова 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

ускладу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 

изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 

Сваки понуђач из групе понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. 

тач. 1) до 4) Закона. 

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

Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача. Подизвођач 

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

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од 

понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави копију захтеваних 

доказа о испуњености услова, а може да затражи на увид оригинал или оверену 

копију 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 оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних 

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

испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 

1) Чл. 75.ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод 

из регистра надлежног привредног суда; 

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 

извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном 

приказу обавезних услова – Доказ: 
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Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда 

на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште 

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

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

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 

казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 

одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 

УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења 

за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

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

кривичних дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту 

рођења или према месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач 

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

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

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

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев 

се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 

обавезних услова – Доказ: 

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 

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

понуђач налази у поступку приватизације.  

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

Понуђач није дужан да доставља на увид доказе из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, 

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 прописан начин. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. 

тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. ЗЈН. 

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

страницама надлежних органа, и то: 

 доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН понуђачи који су регистровани у регистру 

који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе, јер је јавно 
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доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре – 

www.apr.gov.rs. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ. 

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

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.apr.gov.rs/
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V КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 

 

1. Критеријум за доделу уговора 

 

Наручилац ће закључити уговор са понуђачем чија је понуда изабрана као најповољнија 

применом следећег критеријума: 

„најнижа понуђена цена“ сходно члану 85. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама.  

 

Под „најнижом понуђеном ценом“ подразумева се збир свих укупних јединичних цена 

без ПДВ-а. 

Укупна јединична цена се добија множењем оквирних количина са јединичним ценама 

без ПДВ-а. 

 

 

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

извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са 

истом понуђеном ценом 
 

- уколико након извршене оцене понуда две или више понуда имају једнаку најнижу 

понуђену цену, као најповољнија понуда, у смислу члана 84. став 4. Закона, ће бити 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

 

1) Образац понуде (Образац 1); 

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

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке – чл. 75. ЗЈН (Образац 5). 
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(Образац 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број _____________ од ________________ за јавну набавку добара – рачунарска 

опрема, ЈН бр. 1/2020,  

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ (попуњава понуђач) 
Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача (улица, број и град): 

 

 

 

Мaтични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача: 

 

 

 

Врста правног лица (заокружи понуђену 

опцију): 

 

 

a) микро, 

б)   мало, 

в)   средње, 

г)   велико или 

д)   физичко лице. 

Име и презиме особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача: 

 

 

 

Број телефона: 

 

 

 

Факс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 

 

 

Начин подношења понуде (заокружи 

понуђену опцију): 

 

 

а) самостално, 

 

б) зајеничка понуда, 

 

в) са подизвођачем. 
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2) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ (попуњава 

понуђач) 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

Адреса учесника у заједничко понуди 

(улица, број, град) 

 

 

Матични број учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

Порески идентификациони број учесника 

у заједничкој понуди: 

 

 

Врста правног лице (заокружи понуђену 

опцију): 

 

a)   микро, 

б)   мало, 

в)   средње, 

г)   велико или 

д)   физичко лице. 

Име и презиме особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса учесника у 

заједничкој понуди: 

 

 

Број телефона: 

 

 

 

Факс: 

 

 

 

Број рачуна учесника у заједничкој 

понуди: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 

 

 

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, 

потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ (попуњава понуђач) 
Назив подизвођача: 

 

 

 

Адреса подизвођача (улица, број, град) 

 

 

Матични број подизвођача: 

 

 

Порески идентификациони број 

подизвођача: 

 

 

Врста правног лице (заокружи понуђену 

опцију): 

 

a)   микро, 

б)   мало, 

в)   средње, 

г)   велико или 

д)   физичко лице. 

Име и презиме особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса подизвођача: 

 

 

Број телефона: 

 

 

 

Факс: 

 

 

 

Број рачуна подизвођача: 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 

 

 

 

Напомена:  

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

подизвођачем, а уколико понуђач подноси понуду са више од једног подизвођача, 

потребно је да се наведена табела копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ (дат у поглављу II поглавља), Рачунарска опрема: 

 

Редни 

број 

 

Опис 

Укупна цена у 

дин. без ПДВ-

а 

 

Износ ПДВ-а 

Укупна цена у 

дин. са ПДВ-

ом 

 

1. 

 

 

Рачунарска опрема 

 

 

  

 УКУПНО:  

 

  

 

Проценат укупне вредности набавке који ће бити поверен подизвођачу (уколико 

понуђач подноси понуду са подизвођачима): _______________ 

 

Цена је фиксна током трајања уговора и не може се мењати. 

 

Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 45 дана од дана увођења фактуре у 

централни регистар фактура) 

Рок испоруке добара (не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора): 

____________ 

Место испоруке добара: главни објекат, објекат „Сунце“ у Инђији, ул. Душана 

Јерковића 17а 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде): 

____________ 

Гарантни рок (у складу са гарантним роком произвођача опреме) 

Рок за сервис (максимум 5 радних дана од дана преузимања добра):_________ 

Рок за одазив за сервис (максимум 2 радна дана од дана позива): _________ 

 

 

 

 

 

Датум:                   Понуђач: 

 

_________________                          М.П.   ______________________ 

 
Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у 

обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може 

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

може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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(Образац 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

Ред 

 

број  

 

Назив добра Коли 

чина 

(ком.) 

Јединична 

цена без 

ПДВа  

(дин.) 

Јединична 

цена са 

ПДВом  

(дин.) 

Укупна  

цена без 

ПДВа  

(дин.) 

Укупна  цена 

са ПДВом 

(дин.) 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 

1. Лаптоп 22  

 

   

2.  Монитор тип 1 4  

 

   

3. Монитор тип 2 4  

 

   

4. Рачунар тип 1 6  

 

   

5. Рачунар тип 2 4  

 

   

6. UPS 10  

 

   

7. Миш 15  

 

   

8. MFP A4 уређај 

црно бели 

4     

 

 

 

 

УКУПНО: 

   

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

 у колону 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

 у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то 

тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 2.); на крају уписати укупну цену предмета 

набавке без ПДВ-а; 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет 

јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 

4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); на крају уписати укупну цену 

предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

          Датум:       Потпис понуђача 

 

________________     ___________________________ 
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(Образац 3) 

 

 

ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

У складу са чланом 88. ЗЈН прилажемо структуру трошкова насталих приликом 

припреме понуде број ______________ од __________ 2020. године у поступку јавне 

набавке ЈН бр. 1/2020 .  

 

Редни број  НАЗИВ ТРОШКОВА  ИЗНОС  

(у динарима)  

      

      

      

      

      

      

 

     УКУПНО : _______________________________ 

 

 

Напомена: Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру  

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.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место: ___________ 

 

Датум: ___________                       Потпис овлашћеног лица 

 

                                                  _____________________ 
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(Образац 4) 

 

 

 ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9) Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), као овлашћено лице понуђача   

 

 

_________________________________________________________________________ 

(пун назив, адреса и матични број понуђача) 

  

  

дајем следећу  

И З Ј А В У  

  

  

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу ПОТВРЂУЈЕМ да понуду 

број _____________од __________. године, припремљену на основу позива за подношење 

понуда у поступку ЈН бр. 1/2020 – Рачунарска опрема, објављеног на Порталу управе за 

јавне набавке, на интернет страници Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија, 

Душана Јерковића 17 а, подносим независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум         Потпис овлашћеног лица 

 

___________________                                                    _______________________ 

 

 

 

 

Напомена:  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, ЈН бр. 1/2020  25/39 
 

(Образац 5) 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

На основу члана 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник понуђача, дајем следећу: 

 

 

ИЗЈАВА 

 

 

Понуђач _____________________________________ (навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке добара – Рачунарска опрема, ЈН бр. 1/2020, испуњава све услове 

из чл. 75. Закона, 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 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; 

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; 

4) Понуђач 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. 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач _____________________________________ (навести назив понуђача) 

у поступку јавне набавке добара – Рачунарска опрема, ЈН бр. 1/2020, испуњава све услове 

из чл. 75. Закона, 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 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; 

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; 

4) Подизвођач 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА  

 
 

У случају потписивања уговора са понуђачем који је у својој понуди навео једног или 

више подизвођача, у уговору морају бити наведени сви подизвођачи. 

У случају потписивања уговора са подносиоцима заједничке понуде, у уговору 

морају бити наведени сви учесници заједничке понуде. 

Садржина потписаног уговора неће се разликовати од садржине модела уговора. 

Модел уговора понуђач мора да попуни (на свим местима означеним са „попуњава 

Понуђач“) И ПОТПИШЕ СВЕ СТРАНЕ, чиме се потврђује да се слаже са моделом 

уговора. 

Уколико понуђач не потпише модел уговора, сматраће се да је, подношењем понуде, 

прихватио одредбе модела уговора. 

Уколико уговор буде додељен понуђачу који није потписао модел уговора, исти је 

обавезан да потпише уговор чија се садржина не разликује од садржине модела уговора. 

Уколико најповољнији понуђач одбије да потпише уговор, наручилац ће уговор 

доделити следећем најповољнијем понуђачу и доставити Управи за јавне набавке доказ 

негативне референце понуђача који је одбио да закључи уговор. 

Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем 

подизвођача, у моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, 

односно сви подизвођачи.  

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да 

модел уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати модел уговора.  

        Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству 

обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. Потребно је да понуђач попуни и 

потпише овај модел уговора, у супротном ће понуда бити одбијена.
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УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 

 

 

Закључен између: 

 

1. Предшколске установе „Бошко Буха“ Инђија, ул. Душана Јерковића  бр. 17а, 

М.Б.: 08127344, шифра делатности: 8510, ПИБ: 101489725, бр. т. рн: 840-516661-11 код 

Управе за јавна плаћања, у даљем тексту: наручилац, а коју заступа директор Кресоја 

Јелена и  

 

2. _______________________________, ул. ________________________ бр. ________, 

матични број __________________, ПИБ ____________________, бр. т. рн.: 

______________________________ код банке _____________________, у даљем тексту: 

Добављач, а кога заступа директор _________________. 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

2.1. __________________ из ___________________, ул.____________________ бр.____, 

мат.бр:_________________, шифра делатности: ________, ПИБ: _________________, 

кога заступа __________________________________________________.  

2.2. __________________ из ___________________, ул.____________________ бр.____, 

мат.бр:_________________, шифра делатности: ________, ПИБ: _________________, 

кога заступа __________________________________________________.  

2.3. __________________ из ___________________, ул.____________________ бр.____, 

мат.бр:_________________, шифра делатности: ________, ПИБ: _________________, 

кога заступа __________________________________________________. 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о 

јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео поступак јавне 

набавке мале вредности добара – Рачунарска опрема, ЈН бр. 1/2020, да је Добављач, у 

својству Понуђача, доставио понуду број ________________ од _______________ год. 

која је код Наручиоца заведена под бројем ________________ од _______________ год. 

и да је Наручиолац донео Одлуку о додели уговора бр. ______________________ од 

_______________ год. 
 
 

Предмет 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка рачунарске опреме, у свему у складу са 

Конкурсном документацијом и Понудом Добављача, у својству Понуђача, бр. 

________________ од _______________, која је заведена код Наручиоца под бројем 

___________________ од ______________, која је саставни део овог уговора. 

За испоруку предметних добара Добављач обезбеђује све потребне материјалне 

и људске ресурсе и испуњава све услове неопходне за потпуну реализацију обавеза 

преузетих датом понудом, а које су предмет овог Уговора, и то у свему у складу са 

позитивним прописима, стандардима и нормативима за ову врсту посла. 

 

Рок за испоруку добара 

Члан 2. 
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Добављач се обавезује да изврши испоруку добара из предмета овог уговора у 

року од ________ дана од дана закључења уговора. 

Под роком испуњења уговорне обавезе сматра се дан: испоруке, обострано 

оверених отпремница и сачињеног и обострано потписаног Записника о примопредаји 

добара. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца. 

Добављач је дужан да Наручиоцу, приликом испоруке добара, достави 

произвођачке гаранције за сва испоручена добра. 

 

Члан 3. 

Рок за испоруку опреме – добара се продужава на захтев Добављача: 

 у случају прекида испоруке дуже од 2 (два) дана, који није изазван кривицом 

Добављача; 

 у случају елементарних непогода и дејства више силе. Вишом силом се сматрају 

догађаји и околности које ометају, спречавају или онемогућавају вршење 

уговорених обавеза, а по својој природи су такве да на њих уговорне стране не могу 

да утичу како би њихово дејство отклонили, умањили или укинули. Добављач се не 

може позивати на ванредне околности које су настале пре потписивања уговора. 

Захтев за продужење рока за испоруку добара – опреме, Добављач писмено 

подноси Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања за околности које утичу на 

уговорени рок. 

О продужењу рока за испоруку добара – опреме наручилац и добављач ће се 

сагласити у форми анекса Уговора. 

 

Вредност уговора 

Члан 4. 
Уговорне стране утврђују да укупна цена предметних добара – опреме износи 

___________________ динара без ПДВ-а, односно _________________ динара са ПДВ-

ом, а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Добављача бр. 

________ од ______________ године. 

Уговорена цена предмета набавке – опреме је фиксна по јединици мере и не може 

се мењати услед повећања цене елемената на основу којих је одређена. 

Осим вредности добара и услуга неопходних за извршење уговора, ценом предмета 

набавке обухваћени су и трошкови организације места испоруке, осигурања и 

безбедности, као и сви остали зависни, односно пратећи трошкови Добављача, 

неопходни за извршење свих уговорених обавеза, односно Добављач сноси ризик 

случајне пропасти или оштећења опреме до момента испоруке исте. 

 

Плаћање 

Члан 5. 

Уговорне стране су сагласне да ће Наручилац на рачун Добављача извршити 

плаћање добара из члана 1. овог уговора у року 45 дана од дана достављања фактуре 

и документа о извршеној испоруци добара. 

 

Гарантни рок 

Члан 6. 

Гарантни рок за испоручена добра – опрему је _________________ и рачуна се од 

датума извршене примопредаје појединачног добра - опреме. 

Сервис (отклањање квара) у гарантном року подразумева поправку (замену) 

покварене компоненте. Добављач се обавезује да квар отклони у року који не може 
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бити дужи од _________ радна дана од дана преузимања добра, са временом одазива 

који не може бити дужи од ________ радна дана од дана позива Наручиоца. Уколико 

Добављач није у могућности да у предвиђеном року изврши поправку, дужан је да 

Наручиоцу обезбеди адекватан уређај на коришћење до дана испоруке поправљеног 

добра. 

 

Члан 7. 

За испоручена добра – опрему Добављач мора да има оверене гарантне листове, 

сертификате квалитета и атесте који се захтевају по важећим прописима и мерама за 

предметна добра – опрему, у свему у складу са спецификацијом предмета набавке и 

понудом број _______ од ____________ год. 

УколикоНаручилац утврди да предметна добра – опрема не одговарају стандардима 

и техничким прописима, исте ће одбити и забранити њихову употребу. 

У случају спора меродаван је налаз овлашћене организације за контролу квалитета. 

Добављач је дужан да о свом трошку обави одговарајућа испитивања добара – опреме. 

Добављач је одговоран уколико испоручи и инсталира опрему која не одговара 

квалитету. 

У случају да је због испоруке неквалитетних добара – опреме угрожена безбедност 

лица и објекта, Наручилац има право да тражи од Добављача замену опреме у складу 

са спецификацијом предмета набавке и уговорним одредбама. 

 

Члан 8. 

Обавезе Добављача су следеће:  

- да уговорена опрема буде набављена и достављена по понуди, 

- да роба буде правилно упакована и заштићена од оштећења, 

- да се оштећена роба мора заменити за исту исправну, 

- да у гарантном року опрему замени за исправну, односно изврши сервис исте. 

 

Члан 9. 

  Уколико Добављач не приступи отклањању кварова и недостатака, Наручилац 

има право да сам отклони кварове и недостатке или да овај посао повери трећем лицу и 

да рачун о насталим трошковима испостави Добављачу, без губитка гаранције. 

  Трошкове поправке у гарантном периоду сноси Добављач. 

  У случају квара, рок за одазив за сервис је ______ дана од дана позива, а рок за 

сервис износи ______ дана од дана преузимања добара. 

 

Записник о примопредаји 

Члан 10. 

  Уговорене стране су сагласне да ће примопредају добара – Рачунарске опреме 

извршити овлашћени представници Наручиоца и Добављача, који ће обавити преглед 

и сачинити Записник о пријему у опредељеном месту испоруке. 

  У случају да у току наведеног пријема Наручилац установи било какав мањак 

испоручених добара у односу на фактуру, као и ако се утврди неки недостатак, 

Наручилац ће без одлагања обавестити Добављача, а Добављач ће бити дужан да 

бесплатно испоручи недостајућа добра у року од ______  дана од дана пријема 

Наручиочеве рекламације. Све трошкове и ризике такве замене или накнаде испоруке 

сносиће Добављач. 

  Уговорна страна која не обезбеди присуство свог овлашћеног представника за 

пријем у договорено време, а без оправданог разлога, нема право да ставља приговоре 

на записник. 
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Паковање 

Члан 11. 

  Добра која су предмет овог уговора морају бити спакована у оригиналну 

амбалажу и на начин који одговара превозу до места испоруке, која исти штити од 

оштећења. 

  Добављач се обавезује да о свом трошку замени оштећена или у транспорту 

изгубљена добра, и то у року од 3 (три) дана од дана пријема Наручиочеве 

рекламације. 

 

Доцња и уговорна казна 

Члан 12. 

  Уколико Добављач не испоручи опрему – добра у уговореном року, дужан је да 

плати Наручиоцу уговорну казну у висини 0,5% од укупно уговорене вредности за 

сваки дан закашњења, с тим што укупан износ казне не може бити већи од 10% од 

укупно уговорене вредности опреме/добара. 

  Наплату уговорне казне, Добављач ће исказати кроз обрачун пенала на 

испостављеном рачуну, уз умањење износа за уплату. Наручилац ће уплатити 

уговорни износ са умањењем за обрачунате пенале. 

  право Наручиоца да наплати уговорну казну не искључује његово право да 

захтева од Добављача накнаду штете ако му је радњама или пропуштањем Добављача 

штета причињена. 

 

Средство обезбеђења 

Члан 13. 

  Добављач је дужан да Наручиоцуу року од 5 дана од дана закључења уговора 

преда: 

регистровану бланко сопствену меницу и менично овлашћење за добро извршење 

посла, у корист Наручиоца и то: са клаузулом «без протеста» на износ од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дужим од уговореног рока 

извршења посла; копију захтева за регистрацију менице оверене од стране пословне 

банке и копију картона депонованих потписа (за рачун који је наведен у меничном 

овлашћењу). 

 Меница као инструмент обезбеђења за добро извршење посла може се 

активирати (уновчити) ако понуђач: 

- не испоштује одредбе уговора; 

- не изврши услугу у уговореном року и на начин дефинисан конкурсном 

документацијом; 

- повери део посла подизвођачу којег није навео у понуди. 

 За случај да се продуже рокови за извршење услуге и извршење обавеза, 

продужавају се рокови важења средстава финансијског обезбеђења. 

 Захтев за регистрацију меница дужник подноси својој пословној банци, а банка 

их оверава и даље прослеђује НБС, која на својој интернет страници објављује 

регистровану меницу. 

 Меница и менично овлашћење треба да буду оверена печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за располагање финансијским срфедствима наведеног у 

приложеном депо картону. 

 Уколико Добављач не достави средство финансјског обезбеђења у року из става 

1. овог члана сматраће се да уговор није закључен и Наручилац ће уговор закључити са 

првим следећим понуђачем према условима из конкурсне документације. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности, ЈН бр. 1/2020 32/39 
 

 

Измене и допуне уговора 

Члан 14. 

 Наручилац може у складу са чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама 

након закључења уговора о јавној набавци беу спровођења поступка јавне набавке 

повећати обим предмета набавке, с тим да се вредност уговора може повећати до 5% од 

укупне вредности првобитно закљученог уговора. 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити закључивањем анекса у писаној 

форми, уз сагласност уговорних страна, у складу са законом. 

 

Раскид уговора 

Члан 15. 

 Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор: 

 уколико Добављач опреме касни са испоруком опреме дуже од 5 (пет) 

календарских дана, 

 уколико испоручена добра – опрема неодговара техничким карактеристикама, 

прописима или стандардима за ту врсту опреме и квалитету наведеном у понуди 

Добављача, а Добављач није поступио по примедбама Наручиоца, 

 у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

Уколико дође до раскида Уговора пре испоруке комплетно уговорених количина 

добара – опреме, заједничка Комисија ће сачинити Записник о испорученој количини 

опреме и о њиховој вредности. Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ 

за раскид уговора и доставља се другој уговорној страни. 

 

Почетак правног дејства уговора 

Члабн 16. 

Овај Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране обе уговорне стране и 

закључује се на одређено време до реализације предмета јавне набавке. 

Комуникација Наручиоца и Добављача у вези примене одредби овог Уговора 

вршиће се у писаној форми, електронском поштом, факсом или личном доставом, на 

адресе и бројеве телефона из документације Наручиоца и Добављача предате на основу 

предметне набавке добара – опреме.  

У случају промене података из претходног става овог члана, уговорне стране дужне 

су да без одлагања једна другу обавесте у писаној форми. 

 

Релевантни прописи 

Члан 17. 

На сва питања која нису посебно регулисана овим Уговорм примењиваће се важећи 

Закон о облигационим односима и други релевантни прописи који се односе на ову 

област. 

 

Решавање спорова 

Члан 18. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, тумачењем 

одредби овог Уговора, захтева Наручиоца из конкурсне документације, садржаја изјава 

и других доказа које је Добављач доставио у понуди бр. ______ од ____________ год., а 

у случају неуспешног споразумног решавања спора, уговорне стране уговарају 

надлежност Привредног суда у Сремској Митровици. 
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Опште одредбе 

Члан 19. 

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

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручилац 

задржава 4(четири) примерка, а Добављач 2 (два) примерка. 

 

 

 

        ЗА ДОБАВЉАЧА                                                       ЗА НАРУЧИОЦА 

 

_______________________    ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица)           Директор, Кресоја Јелена 
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

Уколико је одређени документ на страном језику, понуђач је дужан да поред 

документа на страном језику достави и превод тог документа на српски језик, оверен од 

стране овлашћеног судског тумача. 

Уколико наручилац у поступку прегледа и оцене понуда утврди да понуђач није 

доставио превод одређеног документа на српски језик, одредиће понуђачу примерен 

рок у којем је дужан да изврши превод тог дела понуде. У случају спора релевантна је 

верзија конкурсне документације, односно понуде, на српском језику. 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
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. 

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

Понуду доставити на адресу: Предшколска установа „Бошко Буха“, Душана 

Јерковића 17а, 22320   Инђија, са напоменом: ,,Понуда за јавну набавку добра – 

Рачунарска опрема, ЈН бр. 1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

08.07.2020. године до 10:00 часова. 

      Јавно отварање понуда биће истог дана 08.07.2020. године одмах по истеку 

рока за подношење понуда, у 10:30 часова у просторијима  Предшколске установе 

„Бошко Буха“, Душана Јерковића 17а, Инђија. 

      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. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Ова јавна набавка није обликована по партијама. 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У складу са чл. 87. ст. 6. Закона, понуђач може да у року за подношење понуде 

измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или повлачење понуде је 

пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или обавештење о 

опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда. 
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Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења  односно  која 

документа накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Предшколска установа 

„Бошко Буха“ Инђија, Душана Јерковића 17а, Инђија,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добра – рачунарска опрема, ЈН бр 1/2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра – рачунарска опрема, ЈН бр 1/2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра – рачунарска опрема, ЈН бр 1/2020 - НЕ 

ОТВАРАТИ ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – рачунарска опрема, ЈН бр 

1/2020 - НЕ ОТВАРАТИ ”. 

       На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

       У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

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

своју понуду. 

 

6. 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 1. у поглављу VI ове конкурсне документације), 

понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси понуду 

самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, 

обавезан је да исто наведе у понуди (поглавље VI), да наведе део набавке који ће 

поверити подизвођачу, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу, при чему учешће подизвођача у извршењу јавне набавке не може бити 

веће од 50% од целокупне вредности понуде у складу са Законом. 

 Понуђач је дужан да за сваког подизвођача достави доказе о испуњености 

обавезних услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) Закона. 

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 у потпуности одговара за извршење уговореног посла наручиоца, без 

обзира на број подизвођача.  

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

ради утврђивања испуњености услова. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача као заједничку понуду. 

Сваки члан из групе понуђача мора да испуни услове и достави доказе о 

испуњености услова из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона. 
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У складу са чл. 81. ст. 4. Закона, саставни део заједничке понуде је споразум којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који садржи: 

a) Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

b) Опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

       Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина и услова плаћања:  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Плаћање се врши након извршене појединачне услуге, односно у року од 45 дана од 

дана уношења фактуре у централни регистар фактура. 

9.2. Захтеви у погледу рока и места испоруке добара 

Рок испоруке: Не може бити дужи од 10 дана од дана закључења уговора. 

Место испоруке: главни објекат Предшколске установе „Бошко Буха“, објекат 

„Сунце“, ул. Душана Јерковића 17а. 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе рок важења понуде. 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 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 не може мењати 

понуду. 

9.4. Захтеви у погледу гарантног рока 

У складу са гарантним роком произвођача опреме. 

9.5. Захтеви у погледу сервиса, време отклањања кварова  

За време трајања гарантног периода Добављач опреме је дужан да се одазове на 

сваку пријаву квара Наручиоца у року не дужен од 2 дана од дана позива и да у року не 

дужем од 5 радних дана од дана преузимања добра, исти отклони о свом трошку, 

укључујући и накнаду штете коју је Наручилац због квара претрпео. 

 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

Цена у понуди исказује се у динарима са и без пореза на додату вредност и са свим 

пратећим и зависним трошковима, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена 

без пореза на додату вредност.  

У цену је урачунато: набавка, израда, транспорт, монтажа, уградња, односно 

потребан рад и материјал са свим неопходним активностима до комплетирања 

предмета набавке 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је у обавези да приликом потписивања уговора као средство 

финансијског обезбеђења за испуњење уговорних обавеза достави: 
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- Бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије, као и потврду о упису менице у регистар. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 

овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде 

без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу 

– писму. Рок важења менице је 30 дана дужи од истека рока за коначно испуњење 

уговорних обавеза понуђача која су предмет обезбеђења. 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

По извршењу уговорених обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење посла ће бити враћено, на захтев понуђача. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

  

13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 

ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 
Конкурсна документација не садржи техничке документације и планове. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

      Заинтересовано лице може, у писаном облику да тражи од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуалне уочене недостатке и неправилности у конкурсној 

документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 

      Пожељно је да постављена питања заинтересована лица наслове са „Захтев за 

додатним информацијама или појашњењима – јавна набавка добра: Рачунарска опрема, 

ЈН бр. 1/2020. Питања је пожељно слати на e-mail: selena.popovic@indjija.net или 

факсом на број 022/560-614. 

       Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење додатних 

информација и појашњења телефоном није дозвољено. Комуникација је у поступку 

јавне набавке прописана чл. 20. Закона и одвија се писаним путем, односно путем 

поште, електронске поште или факсом, као и објављивањем од стране наручиоца на 

Порталу јавних набавки. 

       Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

        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.  

        Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. ЗЈН,  и то:  

mailto:selena.popovic@indjija.net
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- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

       После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

        Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

        Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

       У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

       Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 

 

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  

      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 

selena.popovic@indjija.net, факсом на број 022/560-614 или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 

одређено. 

      Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим, ако 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. овог Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио. 

      У случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење 

понуда. 

Захтев за заштиту правакојим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 

рока за подношење понуда, а након истека рока којим се оспорава врста поступка, 

садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
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      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 мобли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека 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. 

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

износу од 120.000,00 динара уколико се подноси пре отварања понуда, односно 

60.000,00 динара уколико се захтев подноси након отварања понуда на број текућег 

рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: подаци о 

броју или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха 

уплате: Захтев за заштиту права, назив наручиоца, број или ознака јавне набавке 

поводом које се подноси захтев за заштиту права. 

     Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138.-166. Закона. 

 

18. Према чл. 9. ст. 1. тач. 18) Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС“, бр. 86/2015 и 41/2019) приликом сачињавања понуде УПОТРЕБА 

ПЕЧАТА НИЈЕ ОБАВЕЗНА 


