
 

 

Универзитет у Крагујевцу 

ИНСТИТУТ ЗА ИНФОРМАЦИОНЕ 

ТЕХНОЛОГИЈЕ КРАГУЈЕВАЦ 

University of Kragujevac 

INSTITUTE OF INFORMATION 

TECHNOLOGIES KRAGUJEVAC 

 

Јована Цвијића бб, 34000 Крагујевац, Србија Jovana Cvijića bb, 34000 Kragujevac, Serbia 
 

 

 

 

  Број : 1/20 

   

  Датум 14.05.2020. 

  Крагујевац 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ДОБАРА- РАЧУНАРКЕ И 

КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ (РАЗНА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА) 

ЈН 1/20 

 

 

  

Крајњи рок за подношењe понуда: 22.05.2020. године до 9.30 часова 
 

Јавно отварaње понуда: 22.05.2020. год. у 10.00 часова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Телефон: 034 370 191 Факс: 034 370 168 ПИБ: 111601132 Матични број: 17922238 

Phone: 034 370 191 Fax: 034 370 168 VAT: 111601132 ID: 17922238 
 

www.iit.kg.ac.rs  e-mail: iitkg@kg.ac.rs 

http://www.iit.kg.ac.rs/
mailto:iitkg@kg.ac.rs


 

2  

 

На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15 у 
даљем тексту: ЗЈН), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 
86/2015 и 41/2019), Одлуке   о   покретању   поступка   јавне   набавке   број   1/20   13.05.2020. 
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I 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 1/20 су добра – Рачунарска и комуникациона опрема (Разна 
рачунарска опрема), редни број ЈН 1/20. Назив и ознака из општег речника јавних набавки: 
30236000 – Разна рачунарска опрема. 

 

2. Партије 
Набавка није обликована по партијама. 

 

II 

 
ВРСТА, СПЕЦИФИКАЦИЈА, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РОК 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛ. 
 

 

1. Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис добара: 
 

Предмет јавне набавке број 1/20 су добра - Рачунарска и комуникациона опрема (Разна рачунарска 
опрема). 

 

                       

Р.Б Назив опреме Техничке карактеристике Количина 

1 Računar TIP 1 Минималне техничке карактеристике 2 

  
Procesor 

Intel Pentium G5400, osnovna frekvencija 3.7 GHz, 2C/4T, 4MB Cache, 14nm 

ili ekvivalent 
  

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

  Grafička karta Integrisana na procesoru   

  Diskovi min. 240GB SSD, SATA III   

  Optički uređaj: Nema   

  
Priključci na 

Zadnjem panelu: 

min. 2xUSB 3.1 gen1, 2xUSB 2.0, 1xserijski port, 1xVGA(D-sub), 1xRJ-45, 

3xaudio priključak (Line in, Line out, Mic in), 2x PS/2 port, 1x paralelni port 
  

  Proširenja: min. 1xPCIe x16, 5xPCIe x1, 1xM.2 konektor, 4xSATA 3Gb/s   

  Kućište Mini tower   

  Napajanje min. 500W   

  Tastatura USB, YU   

  Miš Optički USB, 3 tastera   

  Sertifikati/Standardi WEEE, RoHS   

  

Garancija 
36 meseci proizvođačke garancije, koja se dokazuje potvrdom proizvođača 

opreme ili 

lokalne kancelarije proizvođača opreme (za teritoriju Republike Srbije) kojom se 

potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od stane proizvođača opreme. 

Potvrda se odnosi na svu ponuđenu opremu, mora biti naslovljena na Naručioca, 

sa pozivom na javnu nabavku i mora se Odnositi na teritoriju R. Srbije 

  

2 Računar tip 2 Минималне техничке карактеристике 7 

  Procesor 

Intel i3 generacije, osnovna frekvencija 3.6 GHz, turbo frekvencija 4.20GHz, 4 

jezgara, 4niti, 9MB Cache, 14nm, TDP 65W. 

Nije potrebno da na procesoru bude integrisana grafika. 
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  Sistemski čipovi Intel H310 ili ekvivalent   

  Memorija min. 8GB DDR4 2400MHz; proširivo do 32GB   

  Grafička karta 
Odvojena, min 2GB DDR5 memorije, PCIe 3.0, Open GL 4.5 podrška, 64bit, 

Izlaz: 1x DVI, 1x HDMI, HDCP podrška. 
  

  Diskovi min. 240 GB SSD SATA III   

  Optički uređaj: DVD-RW   

  
Priključci na 

Zadnjem panelu: 

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 
  

  Proširenja: 

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 TPM header, 1 x LPT header 

  Kućište Midi tower   

  Napajanje min. 560W   

  Tastatura USB, YU   

  Miš USB, optički, 3 tastera   

  Sertifikati/Standardi WEEE, RoHS   

  

Garancija 
36 meseci proizvođačke garancije, koja se dokazuje potvrdom proizvođača 

opreme ili  

lokalne kancelarije proizvođača opreme (za teritoriju Republike Srbije) kojom se 

potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od stane proizvođača opreme. 

Potvrda se odnosi na svu ponuđenu opremu, mora biti naslovljena na Naručioca, 

sa pozivom na javnu nabavku i mora se Odnositi na teritoriju R. Srbije. 

  

3 Računar tip 3 Минималне техничке карактеристике 1 

  Procesor 

Intel i5 generacije, osnovna frekvencija 2.90 GHz, turbo frekvencija 4.10GHz, 6 

jezgara, 6niti, 9MB Cache, 14nm, TDP 65W. Nije potrebno da na procesoru 

bude integrisana grafika. 
  

  Sistemski čipovi Intel H310 ili ekvivalent   

  Memorija min. 8GB DDR4 2400MHz; proširivo do 32GB   

  Grafička karta 
Odvojena, min 2GB DDR5 memorije, PCIe 3.0, Open GL 4.5 podrška, 64bit, 

Izlaz: 1x DVI, 1x HDMI, HDCP podrška. 
  

  Diskovi min. 240 GB SSD SATA III   

  Optički uređaj: DVD-RW   

  
Priključci na 

Zadnjem panelu: 

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 
  

  Proširenja: 

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 TPM header, 1 x LPT header 

  Kućište Midi tower   

  Napajanje min. 560W   

  Tastatura USB, YU   

  Miš USB, optički, 3 tastera   

  Sertifikati/Standardi WEEE, RoHS   

  

Garancija 
36 meseci proizvođačke garancije, koja se dokazuje potvrdom proizvođača 

opreme ili 

lokalne kancelarije proizvođača opreme (za teritoriju Republike Srbije) kojom se 

potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od stane proizvođača opreme. 

Potvrda se odnosi na svu ponuđenu opremu, mora biti naslovljena na Naručioca, 

sa pozivom na javnu nabavku i mora se Odnositi na teritoriju R. Srbije. 

  

4 Računar tip 4 Минималне техничке карактеристике 1 

  Procesor 
Intel Core i7-9700F, osnovna frekvencija 3.00 GHz, turbo min. 4.70GHz, 8 

jezgara, 8 niti, 12MB Cache, 14nm, TDP 65W ili ekvivalent 
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  Sistemski čipovi Intel Z390 ili ekvivalent   

  Memorija 
min. 2x16GB DDR4 2400MHz, minimum 2 slota slobodna; proširivo do ukupno 

128GB 
  

  Grafička karta 
min. RTX2080 8GB GDDR6, OpenGL 4.6, 256bit, 1xHDMI, 3x DisplayPort, 

podrška za HDCP 2.2, podrška za prikaz istovremeno na min. 4 displeja 
  

  SSD 1TB M.2 PCIe Gen3 x4 NVMe, read min. 1800MB/s, write min. 1200MB/s,   

  HDD 4TB 3.5" SATA III 64MB, sertifikovan za rad u NAS uređaju 24/7   

  Optički uređaj: Nema   

  
Priključci na 

Zadnjem panelu: 
min. 2 x PS/2 (miš i tastatura), 1 x HDMI, 1xDVI-D, 2x USB 3.2 Gen 2, 4x 

USB 3.2 Gen1, 1 x LAN, 3x audio 
  

  Proširenja: 

min 1 x 24-pin ATX main power connector, 2x M.2 Socket 3 connector, 4x 

SATA 6GB/s, 2x USB 3.1 Gen 2, 8x USB 3.1 Gen 1, 4x USB 2.0, 1x S/PDIF, 

1x COM port, 1x RGB Header, 1x AIO Pump connector 
  

  Kućište 
Midi tower, min 700w napajanje, sa prednje strane 2x USB 3.0, audio in & out 

Proširenja: 1x 5.25", 2x 3.5", 2x 2.5", podrška za ukupno min. 5 ventilatora 
  

  Tastatura USB tastatura, YU   

  Miš USB, optički   

  Sertifikati/Standardi WEEE, RoHS   

  

Garancija 36 meseci proizvođačke garancije, koja se dokazuje potvrdom proizvođača 

opreme ili 

lokalne kancelarije proizvođača opreme (za teritoriju Republike Srbije) kojom se 

potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od stane proizvođača opreme. 

Potvrda se odnosi na svu ponuđenu opremu, mora biti naslovljena na Naručioca, 

sa pozivom na javnu nabavku i mora se Odnositi na teritoriju R. Srbije. 

  

5 Monitor Минималне техничке карактеристике 10 

  Dimenzije ekrana min. 23.8"   

  Panel IPS LED, anti-glare   

  Rezolucija min. 1.920 x 1.080   

  Odziv max. 4ms   

  
Statički kontrast 

(nativni) 
min. 1000:1   

  Osvetljenje min. 250 cd/m²   

  Ugao gledanja min. 178/178(H/V)   

  Priključci min. 1x VGA, 1x HDMI   

  Sertifikati/standardi TUV, RoHS   

  Ostalo Tilt -5 do 21 stepen, sigurnosni slot, flicker-free   

  Garancija 

min. 60 meseci proizvođačke garancije, koja se dokazuje potvrdom proizvođača 

opreme ili lokalne kancelarije proizvođača opreme(za teritoriju Republike 

Srbije), kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od 

proizvođača opreme. Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na 

javnu nabavku i mora se odnositi na teritoriju Republike Srbije 

  
 

 

6 Server Минималне техничке карактеристике 1  

  Procesor 
min. 2 x Xeon Silver 4214; 12 jezgara, 24 niti; osnovni takt 2.2 GHz, Turbo 

3.2GHz, 16.5MB Cache, 14nm ili ekvivalent   
 

  Memorija min. 4 x16GB DDR4, minimalno ukupno 16 memorijskih slotova    

  
Konfiguracija 

diskova: 

min. 3x 3.5" Hot Plug 4TB 7200rpm SATA 6Gbps, 1x 1TB 7200rpm SATA 

6Gbps ukupno minimum 4x 3.5" SAS/SATA HDD   
 

  Grafička karta: min. Integrisana    

  Optički uređaj nema    

  Kućište Rack mount maksimalne visine 1U    
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  Napajanje min. 1 x 550w    

  

Priključci i 

proširenja 
min. napred: 

  

 

1 x Dedicated Direct USB, 1 x USB 2.0, 1 x  

Video min. nazad:  

1 x Dedicated network port, 1 x Serial, 2 x USB 3.0, 1 x Video  

  

RAID kontroler 

min. Hardverski RAID kontroler sa minimalno 2 GB DDR3 SDRAM keš 

memorije, sa neophodnom podrškom za interno SATA+SAS rešenje koje 

podržava 3Gbps, 6Gbps, 12Gbps SATA/SAS hard diskove i SSD. Podrška za 

minimalno RAID levels 0, 1, 5, 6 i RAID spans 10, 50, 60. Raid kontroler mora 

da ima minimalno 2 interna HD Mini SAS konektora, sa mogućnšću podrške od 

minimalno 255 uređaja. Hardverski kontroler mora da ima data transfer rates 

min. 12Gbps po portu.   

 

  

Hardverski kontroler mora da poseduje minimalno sledeće funkcionalnosti: 

OCE, RLM, Automatski resume nakon gubitka napajanja tokom obnove ili 

rekonstrukcije niza, Power management fizičkog diska, podrška 4K native 

sector, podrška za TRIUM/UNMAP komande za SAS/SATA SSD, NVRAM 

wipe funkcionalnost, SED drive podrška, S.M.A.R.T podrška, Workload 

profiles, Load balancing, podrška za min operativne sisteme Microsoft Windows 

Server 2012 R1 & R2, Red Hat Enterprise Linux 6.5, SUSE Linux Enterprise 

Server 11 SP3, VMware® ESXi 5.1, VMware 6.0Kontroler mora da ima 

mogućnost da je moguće njegovo konfigurisanje, implementiranje, ažuriranje, 

nadgledanje putem GUI-a bez potrebe implementiranja agenta. Neophodna je 

mogućnost da se putem konzole mogu obavljati operacije na više servera, 

uključujući RAID kontrolere kao i fizičke diskove u sistemima i eksternim 

kućištima. Neophodna je funkcionalnost da softverski kontroler za udaljeni 

pristup ima mogućnost da automatski kreira i izvršava zadatke za svaku 

operaciju konfigurisanja skladišta. Neophodna je funkcionalnost da se 

automatski može izvršiti ponovno pokretanje OS glavnog uređaja, ili da se 

zakaže ponovno pokretanje u nekom budućem vremenu. Kontroler mora da 

podržava monitoring RAID i samog hardvera u realnom Vremenu   

 

  
Dodatne 

mogućnosti 

Neophodno je da server ima integrisan kontroler za udaljeni pristup koji ima 

zadatak udaljene administracije servera bez potrebe instaliranja dodatnih agenata 

lokalno. Nije dozvoljena dodatna instalacija bilo kakvog softvera koji bi vršio 

ovu ulogu, kao ni bilo kakvih dodatnih softvera. Neophodna je funkcionalnost 

detekcije neispravnih, nepouzdanih BIOS slika prilikom pokušaja pokretanja i 

mogućnost oporavka na pouzdanu BIOS sliku. 

  

 

Neophodna je funkcionalnost brze Provere da li je LOM i kontroler konektovan 

na ispravne switch-eve i portove putem GUI ili command line-a. Kontroler mora 

da podržava sledeće opcije i funkcionalnosti: Redfish, IPMI 2.0, DCMI 1.5, 

Web-based GUI, Telnet, Serial Redirection, WSMAN,Shared NIC, VLAN 

tagging, IPv4, IPv6, Dynamic DNS, DHCP with Zero touch, OS pass-through, 

Direct - Front panel USB, NFS v4, Role-based authority, SSL encryption, 

Secure UEFI boot - certificate management, Lock down mode, Customizable 

Security, Policy Banner - login page, Quick Sync 2.0 - add mobile device 

number to LCL, System Erase of internal storage devices, Power control, Boot 

control, Serial-over-LAN, Virtual media, Virtual folders, Remote file share, 

Virtual console, VNC connection to OS, Group manager, Virtual flash 

partitions, HTTP / HTTPS support along with NFS/CIFS, Real- time power 

meter, Real-time power graphing, Temperature monitoring, Temperature 

graphing, Full 
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agent-free monitoring, Predictive failure monitoring, SNMPv1, v2, and v3 (traps 

and gets), Fan monitoring, Power Supply monitoring, Memory monitoring, CPU 

monitoring, RAID monitoring, NIC monitoring, HD monitoring (enclosure), 

Power Capping, Out of band performance monitoring, Sync with repository 

(scheduled updates), Alerts for excessive SSD wear, Customizable settings for 

Exhaust Temperature, Improved PSU firmware updates, Server Configuration 

Backup, Server Configuration Restore, Easy Restore Auto Timeout, Service 

Module (iSM) embedded, Alert forwarding via iSM to inband monitoring 

consoles Boot capture, Virtual NMI, SupportAssist Report (embedded), System 

Event Log, Lifecycle Log, Remote Syslog, License management, GUI rendered 

in HTML5, Add Bios configuration to GUI 

 

  Ostalo: Uz server isporučiti opremu za montažu u rack ormar    

  Garancija: 

min. 36 meseci proizvođačke garancije sa reakcijom servisa za najkasnije 24h. 

36 meseci proizvođačka garancije se dokazuje potvrdom proizvođača opreme ili 

lokalne kancelarije proizvođača opreme(za teritoriju Republike Srbije), kojom se 

potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od proizvođača opreme. 

Potvrda mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu nabavku i 

mora se odnositi na teritoriju Republike Srbije 
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MFP A4 uređaj 

crno beli 
Минималне техничке карактеристике 1  

  Tip uređaja A4 multifunkcijski laserski monohromatski 3-u-1 (štampač, skener, kopir)    

  

Brzina 

monohromatske 

štampe 

≥ 35ppm A4 

  

 

  Rezolucija štampe ≥ 1200dpi    

  
Vreme do štampe 

prve strane 
≤ 7s 

  
 

  
Vreme do prve 

kopije 
≤ 7s   

 

  Procesor ≥ 800 MHz    

  Kapacitet memorije ≥ 512MB    

  
Ulazni kapacitet 

fioka za papir 
≥ 250 listova A4 

  
 

  

Kapacitet 

višenamenske 

Ulazne fioke 

≥ 100 listova A4 

  

 

  
Podržana debljina 

papira 
60-220g/m² (min.) 

  
 

  Priključci USB 2.0, LAN (RJ-45)    

  SCAN opcije min. TWAIN, WIA, WSD    

  
Rezolucija 

skeniranja 
≥ 600 dpi   

 

  
Tip skeniranog 

dokumenta 
TIFF, PDF, PDF/A-1 , PDF visoke kompresije, encrypted PDF, JPEG, XPS 

  
 

  Brzina skeniranja min. 40 ipm crno belo, 23 ipm u boji    

  Ostalo 
Duplex štampa, ADF, Scan-once-copy-many, Elektronsko sortiranje, 25% - 

400% umanjenje - uveličavanje, Kopiranje ID kartica   
 

  
Kapacitet potrošnog 

materijala 

Pored uređaja potrebno je isporučiti i originalne rezervne tonere koji će 

obezbediti štampu od minimalno 1000 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) 

 

  Garancija 

min. 24 meseca proizvođačke garancije 

  

 

Neophodno je da Ponuđač dostavi potvrdu o proizvođačkoj garanciji za svu 

ponuđenu opremu. 
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Dokaz: Potvrda proizvođača opreme ili lokalne kancelarije proizvođača opreme 

(za teritoriju Republike Srbije) kojom se potvrđuje da je zahtevani garantni 

period podržan od stane proizvođača opreme. Potvrda se odnosi na svu 

ponuđenu opremu, mora biti naslovljena na Naručioca, sa pozivom na javnu 

nabavkui 

 

Mora se odnositi na teritoriju R. Srbije.  

8 Laserski štampač Минималне техничке карактеристике 1  

  Tip uređaja Štampač    

  Funkcije Laserska štampa    

  Način štampe Monohromatski (b/w)    

  Format ≤ A4    

  Procesor ≥ 800 MHz    

  
Brzina štampe (A4 

bwp/min) 
≥ 35 ppm 

  
 

  
Vreme do izlaska 

Prve strane (sec.) 
≤ 7s 

  
 

  
Rezolucija štampe 

(dpi) 
≥ 1200 dpi 

  
 

  
Automatska dupleks 

štampa 
Da 

  
 

  Kapacitet memorije ≥ 256 MB    

  

Višenamensko 

ležište Za papir (br. 

listova) 

≥ 100 
  

 

  
Podržana debljina 

papira 
60-220g/m2 (min.) iz višenamenskog ležišta za papir 

  
 

  
Kapacitet kasete za 

papir (br.listova) 
≥ 250 

  
 

  
Izlazni kapacitet 

papira (br.listova) 
≥ 250 

  
 

  Portovi (standardni) USB 2.0 (Hi Speed), Gigabit LAN (RJ-45)    

  
Kapacitet potrošnog 

materijala 

Pored uređaja i inicijalnog tonera potrebno je isporučiti i dovoljnu količinu 

originalnih tonera koji će obezbediti Štampu od minimalno 1.000 strana A4 

pokrivenosti 5%(zajedno sa incijalnim potrošnim materijalom) 

  

 

 
Ostali originalni potrošni materijal (maintanace kits, image units, 

fotokonduktori, itd.) nepohodan za štampu Minimalno 100.000 strana strana A4 

pokrivenosti 5% (zajedno sa incijalnim potrošnim materijalom) 

 

  Garancija 

min. 24 meseca proizvođačke garancije Neophodno je da Ponuđač dostavi 

potvrdu o proizvođačkoj 

  

 

garanciji za svu ponuđenu opremu. Dokaz: Potvrda proizvođača opreme ili 

lokalne kancelarije proizvođača opreme (za teritoriju Republike Srbije) kojom se 

potvrđuje da je zahtevani garantni period podržan od stane proizvođača opreme. 

Potvrda se odnosi na svu ponuđenu opremu, mora biti naslovljena na Naručioca, 

 

Sa pozivom na javnu nabavku i mora se odnositi na teritoriju R. Srbije.  

9 Laptop 14.0" 2u1 Минималне техничке карактеристике 1  

  

Mogućnost 

korišćenja 

Mogućnost rotiranja ekrana uređaja za 360° tako da može da se koristi u "tablet"  

modu   
 

Ekran 

min. 14.0", Anti-glare, 16:9, 1920x1080, IPS, osetljiv na dodir(kapacitivna 

senzor tehnologija),  

Osvetljenje 220 nita pre dodira, 187 nita posle dodira, 60Hz, ugao gledanja +/- 

80 stepeni, kontrast min. 600:1   

 

Procesor 

Intel Core  i7-10510U, osnovna frekvencija 1.80GHz (turbo 4.90GHz), 4 

jezgara, 8 niti,  

8MB Cache, 14nm ili ekvivalent   

 



 

9  

 

 

 

 

 

                                

  2. Dodatni uslovi kojima se štitite od polovnih/repariranih 
komponenti računara 

    

1 

Neophodno je da Ponuđač dostavi potvrdu proizvođača da ponuđeni računar 
zadovoljava zahtevane sertifikate/standarde uz tačno navođenje sertifikata/standarda 
koje ponuđeni računar zadovoljava. Dokaz: Potvrda proizvođača računara  kojom se 
potvrđuje da ponuđeni računar zadovoljava zahtevane sertifikate/standarde. Potvrda 
mora biti naslovljena na Naručioca sa pozivom na javnu nabavku. 

2 

Neophodno je da Ponuđač dostavi tehničku specifikaciju proizvođača, a sva tehnička 
dokumentacija (opis proizvoda, datasheet-ovi i sl.) kao i navedene potvrde mogu biti 
dostavljene na engleskom jeziku. Dostavljena tehnička dokumentacija mora 
nedvosmisleno pokazivati da ponuđena dobra u potpunosti odgovaraju svim 
minimalnim tehničkim zahtevima. 

 

 

  

 

 

 

  

 
    

Memorija min. 16GB DDR4 2666MHz, 2 DIMM slota    

Hard disk min. 512GB M.2 PCIe NVMe SSD    

Grafička karta min. MX230 2GB ili ekvivalent    

Mreža 

min. Wi-Fi 802.11ac dual band up to 867 Mbps, Bluetooth 5.0, sa 64-bit/128-bit 

WEP,  

AES-CCMP, TKIP enkripcijom   

 

Priključci 

min. 2x USB 3.1 Gen 1, 1x USB Type-C(podrška za Power 

Delivery/DisplayPort),  

1x USB 2.0, SD čitač kartica, 1x headset port, 1x HDMI, security slot   

 

Unutrašnji slotovi 2x M.2    

Optički uređaj nema    

Zvučnici Da, min 2x 2W (2x2.5W u piku)    

Mikrofon Da, 2x dual array    

Kamera min. 0.92 megapixel, video 30fps 1280*720, CMOS senzor    

Tastatura sa pozadinskim osvetljenjem    

Dodatno Podrška za "touchpad gestures", fingerprint reader    

Baterija min 3-cell (42 WHr) 

  

 

Adapter min. 65W 
 

Operativni sistem 

 i dodatni softver 

Windows 10 Pro 64bit. Ponuđena licenca mora da bude nova, nekorišćena i 

nerefabrikovana.  

Nije dozvoljeno ponuditi licencu koja je ranije korišćena, aktivirana, namenjena 

za refabrikovane računare  

ili laptopove i slično.  

 

Garancija 

min. 36 meseci proizvođačke garancije, koja se dokazuje potvrdom proizvođača 

opreme ili lokalne kancelarije proizvođača opreme (za teritoriju Republike 

Srbije) kojom se potvrđuje da je zahtevani 

garantni period podržan od stane proizvođača opreme. Potvrda mora biti 

naslovljena na Naručioca,  

Sa pozivom na javnu nabavku i mora se odnositi na teritoriju R. Srbije. 
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3. Рок испоруке добара 
       

Испорука рачунарске и комуникационе опрема у року не дужем од 30 дана од подношење 
захтева за испоруком од стране наручиоца. 

  

4. Квалитет 
Под   квалитетом   се   подразумева   да   одабрани   понуђач   испоручи   добра у складу  са 
спецификацијом и стандардима који важе за наведена добра. 

Наручилац ће одредити одговорно лице које ће извршити контролу квалитета  по  пријему 

добара које изврши одабрани Понуђач. Наручилац има право да изврши рекламацију добара 
у року од три дана од дана пријема добара и контроле квалитета. Одговорно лице наручиоца 

ће упутити писану рекламацију одабраном Понуђачу, који је дужан да у року од три дана 
изврши исправку и испоручи нова добра која су у складу са траженом спецификацијом добара. 

 

 

III 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове и додатни услов за учешће, дефинисане чланом 75. и 76. ЗЈН, а испуњеност обавезних 
услова и додатног услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

 
Р.Б. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

1 

 

 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

ИЗЈАВА (Образац 4. у поглављу VI 

ове примања или давања мита, 

кривично конкурсне документације), 

којом понуђач дело преваре (чл. 75. 

ст. 1. тач. 2) ЗЈН); под пуном 

материјалном и кривичном 
 
 

2 

Да он и његов законски заступник није осуђуван 
ѕа неко од кривичних дела као члан 
организоване групе, да није осуђиван  за 
кривична дела против природе, кривична дела 
против животне средине, кривично дело 

 
 

3 

Да   је    измирио    доспеле    порезе, доприносе 
и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 
4) ЗЈН); 

 
 

4 

Да   је   поштовао   обавезе   које   произлазе   из 
важећих прописа  о заштити на  раду, 
запошљавању и условима рада,  заштити 
животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време. 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

Р.Б. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

1 

Да је у претходној години (2019.) испоручио 
добра која су предмет набавке најмање у износу 
од 3.000.000,00 динара 

Потписана и печатом оверена Потврда за 

референце (Образац 6. У поглављу VI ове 

конкурсне документације) 
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2 

Дa Понуђач достави потврду о произвођачкој 

гаранцији за сву понуђену опрему где је 

захтевана гаранција произвођача. 

 

 

Потврда произвођача опреме или 
локалне канцеларије произвођача 
опреме (за територију Републике 
Србије) којом се 

потврђује да је захтевани гарантни 

период подржан од стане произвођача 

опреме. 

Потврда се односи на сву понуђену 

опрему где је захтевана гаранција 

произвођача, мора бити насловљена на 

Наручиоца, са позивом на јавну 

набавку и мора се односити на 

територију Р. Србије. За рачунаре 

односно рачунарске конфигурације 

потребно је обезбедити минимум 3 

године гаранције. За остала добра 

потребно је обезбедити 

произвођачку гаранцију 

 

 
 
 

3 
 

 

Да Понуђач достави потврду произвођача да 

понуђени рачунар задовољава захтеване 

сертификате/стандарде. 

Потврда потврђује да понуђени 

рачунар  задовољава захтеване 

сертификате/стандарде, са тачним 

навођењем  стандарда.  Потврда  мора 

бити насловљена на Наручиоца са 

позивом на јавну набавку. 

  
 
 

4 

Да  понуђач  достави  техничку  документацију 
произвођача  (опис  производа,  датасхеет-ови  и 
сл.) које могу бити достављене на енглеском 
језику. Достављена техничка документација 
мора  недвосмислено  показивати  да  понуђена 
добра у потпуности одговарају свим 
минималним техничким захтевима. 

Техничкa документација произвођача. 

 
 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

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

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., у складу са чл. 77. ст. 4. 

ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне 

документације), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. 

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

табеларном приказу додатних услова под: 

- редним  бројем  1,  понуђач  доказује  достављањем  потписане  и  печатом  оверену 

Потврда за референце (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), 

- редним бројем 2, понуђач доказује достављањем потврде произвођача опреме или локалне 
канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује 
да је захтевани гарантни период подржан од стане произвођачаопреме а потврда се 
односи на сву понуђену опрему где је захтевана гаранција произвођача, мора бити 
насловљена на Наручиоца, са позивом на јавну набавку и мора се односити на територију 
Р. Србије. За рачунаре односно рачунарске конфигурације потребно је обезбедити 
минимум 3 године гаранције. За остала добра потребно је обезбедити произвођачку 
гаранцију. 

- редним бројем 4, достављањем Техничке документације произвођача. 

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

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

случају понуђач је дужан да за подизвођача достави изјаву подизвођача (Образац 5 у поглављу VI 
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ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 

печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају изјава (Образац 4. у 
поглављу VI ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Додатне услове испуњавају заједно. 

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. 

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

Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних услова за 

учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о испуњености услова), 
понуђач ће бити дужан да достави: 

 

 

• ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
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: 

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). 
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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. 

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

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

ЗЈН. 

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

органа 

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. 

 
 

 

IV 
КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

1. Критеријум за доделу уговора: 

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа понуђена 
цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена 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 две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који има краћи рок испоруке. 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену и исти рок испоруке, као 
најповољнија бираће се она понуда понуђача који је дао дужи рок плаћања. 

 

 
V 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

1. Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

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. 
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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 наручиоца: Институт за информационе технологије у Крагујевцу, 

Јована Цвијића б.б. 34000 Крагујевац, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – 

Рачунарска и комуникациона опрема (Разна рачунарска опрема), ЈН 1/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Рок за подношење понуда је 8 дана од дана објављивања Позива за достављање понуда и 

конкурсне документације на Порталу јавних набавки. Понуда се сматра благовременом уколико 

је примљена од стране наручиоца до 22.05.2020. године до 9,30 часова. 

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати последњег дана рока за подношење 

понуда, након истека рока за подношење понуда, односно 22.05.2020. године у 10.00 часова 

у просторијама Наручиоца: Института за информационе технологије, Јована Цвијића б.б., 

34000 Крагујевац. 

 
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.  
Неблаговремену  понуду  наручилац  ће  по  окончању  поступка  отварања вратити неотворену 

понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. Понуда мора да садржи оверен и потписан: 

• Образац понуде (Образац 1); 

• Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 

• Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 

• Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 
75. ЗЈН (Образац 4); 

• Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

• Образац изјаве понуђача о спремности за достављање финансијског средства 
обезбеђења уговора (Образац 6), 

• Потврду за референце (Образац 7), 

• Потврде и другу документацију за тачке 2. до 5. додатних услова. 

• Модел уговора. 

 

3. Партије 
 
Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

4. Понуда са варијантама 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 
који је одређен за подношење понуде. 

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Институт за информационе 
технологије, Јована Цвијића б.б.,34000 Крагујевац, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара, ЈН 1/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара, ЈН 1/20- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара, ЈН 1/20 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара, ЈН 1/20 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
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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 подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1. у 
поглављу  VI  ове  конкурсне  документације)  наведе  да  понуду  подноси  са  подизвођачем, 
проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 
50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 5. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

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. 

 

8. Заједничка понуда 

 
Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 
који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 
ЗЈН и то податке о: 

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

• опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 

 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова (Образац 4. у поглављу VI ове конкурсне документације). 

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 ЗЈНом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
 

Начин и услови плаћања, гарнтини рок, као и друге околности од којих зависи 

прихватљивост понуде 
 
Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача. 
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Рок плаћања: у року од не дуже од 45 календарских дана од дана пријема фактуре. Авасно плаћање 
није дозвољено: понуда понуђача који понуди авасно плаћање биће одбијена као неприхватљива. 
Гарантни рок : по спецификацији произвођача. 

Рок испоруке: не може бити дужи од 15 дана од дана потписивања уговора. 

Рок важења понуде: 30 (тридесет) календарских дана од дана отварања понуде. 

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. 

 

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

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Ако  је  у  понуди  исказана  неуобичајено  ниска  цена,  наручилац  ће  поступити  у  складу  са 
чланом 92. ЗЈН. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 

 
10. Заштита поверљивоти података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање, укључујући и њихове подизвођаче 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

11. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на e-mail: iitkg@kg.ac.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 
неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде. 

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници. 

Додатне  информације  или  појашњења  упућују   се  са  напоменом  „Захтев   за  додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 1/20”. 

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: 

- 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. 

 

 
12. 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 
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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. 

 
13. 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. 

 
14. Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача са детаљним 

упутством о садржини потпуног захтева 
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 
наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у 

року од два дана од дана пријема захтева. 

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 три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. ЗЈН 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. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет 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 не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. Захтев за заштиту права мора да садржи: 
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца. 
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Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у 
смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе: 
2. да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(1) 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. * Републичка комисија може да изврши увид 

у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – 
Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара; 

(4) број рачуна:840-675723-65; 

(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: ЗЗП; Институт за информационе технологије у Крагујевцу; јавна набавка ЈН 

1/20;. 
(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, или 

 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног  лица  и  печатом банке 

или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене 
под тачком 1, или 

 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту 
права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који 
се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 

за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или 

 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим 
прописом. 

 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

 

ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац трошкова припреме понуде (Образац2); 

3) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
4) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке 

- чл. 75. ЗЈН (Образац 4); 
5) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН (Образац 5); 
6) Образац изјаве понуђача о спремности за достављање финансијског 

средства обезбеђења уговора (Образац 6); 

7)   Потврда за референце (Образац 7). 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр од за јавну набавку добара – Рачунарска и 

комуникациона опрема (Разна рачунарска опрема), ЈН 1/20 

 
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 
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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. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 1/20 

21 

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 ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА – Рачунарска и комуникациона 

опрема (Разна рачунарска опрема), ЈН 1/20 

 

Р.б. НАЗИВ 

Јединица 

мере 

Коли 

чина 

Цена по 

јед.мере без 

ПДВ-а 

Износ  

ПДВ-а 

Укупна цена 

(4x5)  

без ПДВ-а 

Укупна цена 

(4x5)  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 

РАЧУНАРСКА  

КОНФИГУРАЦИЈА 

TIP 1 ком 2         

2 

РАЧУНАРСКА  

КОНФИГУРАЦИЈА 

TIP 2 ком 7         

3 

РАЧУНАРСКА  

КОНФИГУРАЦИЈА 

TIP 3 ком 1         

4 

РАЧУНАРСКА  

КОНФИГУРАЦИЈА 

TIP 4 ком 1         

5 

Монитор 

Dell 23.8 SE2419HR ком 10         

6 Server ком 1         

7 

MFP A4 uređaj 

crno beli ком 1         

8 Laserski štampač ком 1         

9 Laptop 14.0" 2u1 ком 1         

   УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а   

   УКУПАН ИЗНОС ПДВ-а    

   УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом   
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Начин плаћања: Вирмански, на рачун понуђача. 
Рок плаћања:_        у року од не дуже од 45 календарских дана од дана пријема фактуре. 
Гарантни рок ____ по спецификацији произвођача. 

Рок испоруке:____ дана (не може бити дужи од 15 дана од подношења захтева за 

испоруком од стране наручиоца). 

Рок важења понуде       дана од дана отварања понуде (не може бити краћа од 30 дана). 
 

Датум Понуђач 

М. П. 
 

 

 

 

 

 
 

 

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 

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 2) 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач , 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 3) 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, _, 
(Назив понуђача) 

даје: 

 

ИЗЈАВУ 

 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке добара – Рачунарска и комуникациона опрема (Разна рачунарска опрема), ЈН 
1/20, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 

 
  

 

 
 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 4) 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач у поступку јавне набавке добара – Рачунарска и 

комуникациона опрема (Разна рачунарска опрема), ЈН 1/20, испуњава све услове из чл. 75. 

и то: 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе 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 за предметну јавну набавку 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

 

 

 

Место:    

Датум:   

Понуђач: 

М.П.    

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки 

понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 

4) ЗЈН и става 2. 
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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА 

УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ - ЧЛ. 75. ЗЈН 

 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 
Подизвођач у поступку јавне набавке добара – Рачунарска и комуникациона опрема (Разна 
рачунарска опрема), ЈН 1/20, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе 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 за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

 

Место:    

Датум:   

Подизвођач: 

М.П.    

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О СПРЕМНОСТИ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ 

ФИНАНСИЈСКОГ СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА УГОВОРА 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач у поступку јавне набавке добара – Рачунарска и 

комуникациона опрема (Разна рачунарска опрема), ЈН 1/20, изјављује да је сагласан да ћу у 

случају да ми буде додељен уговор: 

 
1) приликом закључивања уговора као средство финансијског обезбеђења на име 

гаранције за добро извршење посла доставити Бланко сопствену меницу која ће 

бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив, у висини 10% од укупне 

вредности  уговора,  без  ПДВ-a,  у  износу  од динара. Рок 

важења је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла, 

 

2) уз меницу доставити копију картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке која је наведена у меничном овлашћењу/писму, као и копију захтева 
за регистрацију менице. 

 
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и на начин 

предвиђен уговором, Наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 

 

 

 
 

Место:    

Датум:   

Понуђач: 

М.П.    

 

 
 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који начин сваки понуђач 

из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН и става 2. 
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

 

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Назив наручиоца:    

Седиште:    

Матични број:     

ПИБ:   

Телефон:   
 
 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама наручилац издаје 

 

 

ПОТВРДУ 

 

Да је испоручилац добара  у 2019. 

години, испоручио рачунарску и комуникациону опрему (Разна рачунарска опрема) у 

износу од динара. 
 

Потврда се издаје на захтев испоручиоца добара /понуђача/ ради учешћа у поступку јавне 
набавке мале вредности добара, ЈН 1-20, код наручиоца - Институт за информационе 
технологије у Крагујевцу и у друге сврхе се не може користити. 

 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

 
Место и датум Наручилац 

М. П. 

 
 

 

потпис овлашћеног лица 
 

 
Напомена: Неопходно је да Понуђач има у 2018. години испоручена добра најмање у износу 
од 700.000,00 динара. Уколико Понуђач нема испоручена добра у овом износу код једног 

наручиоца, овај образац понуђач ће копирати и доставити више потрврда издатих од стране 
различитих наручиоца. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 1/20 

33 

 

 

 

 

VII 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 

o купопродаји рачунарске и комуникационе опреме 

 

Закључен дана године у Крагујевцу између 

 
1. Института за информационе технологије, Крагујевац, Јована Цвијића бб, Матични 

број: 17922238 ПИБ: 111601132 кога заступа директор др Зоран Марковић  (у  даљем 
тексту: Купац) с једне стране 

 
2. , МБ: ПИБ:    

из , кога заступа - (у даљем тексту: 

Продавац) с друге стране 

 

 

Заједнички назив за учеснике у овом Уговору је: Уговорне стране. 

 
 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

 

 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог Уговора је рачунарске и комуникационе опреме (у даљем  тексту: предмет 
набавке) за потребе Института за информационе технологије, по спроведеном поступку јавне 
набавке мале вредности добара, ЈН 1/20, у свему према Техничким спецификацијама предмета 
јавне набавке, која је саставни део Конкурсне документације Купца, понуди Продавца број:
 од . године и Одлуци о додели уговора број од
 године, које су саставни део овог Уговора. 

 

 

НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ  

Члан 2. 

 

Продавац се обавезује да испоруку предмета набавке изврши у року датом у понуди из 
члана 1. овог уговора и то од подношења захтева за испоруком од стране наручиоца, својим 
доставним возилом на адресу Купца: Институт за информационе технологије, Јована Цвијића 
б.б. 34000 Крагујевац, у оригиналном паковању, које осигурава да се предмет набавке  не оштети. 

Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи према количини, 
саставу и карактеристикама који су одређени у понуди из члана 1. овог уговора и Техничкој 
спецификацији.
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ЦЕНА  

Члан 3. 

 

Уговорне стране сагласно прихватају цену из Понуде Продавца у укупном износу од 

  динара (без ПДВ), односно у укупном износу од 
  динара (са ПДВ-ом), а у свему према Понуди Продавца број 

  од . године. 

Цена из претходног става овог члана обухвата и трошкове испоруке предмета набавке 
на адресу Купца. 

Продавац је дужан да своју фактуру региструје у Централном регистру фактура који се 
води у Управи за трезор. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

Члан 4. 

 

Купац се обавезује да укупну цену добара из члана 3. овог уговора, утврђену према 
јединичним ценама датим у Понуди Продавца, плати у року не дужем од 45 календарских дана 
од дана пријема уредно регистроване фактуре испостављене по испоруци добра из члана 1. 
овог уговора. 

Купац се обавезује да ће извршити плаћање на рачун Продавца број 

  код банке. 

Продавац се обавезује да у случају неизвршења обавеза преузетих по основу овог 
Уговора, Купцу надокнади настале трошкове и проузроковану штету. 

 

 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

 
Члан 5. 

 

 
добара. 

Уговорне стране су дужне да изврше  квалитативну  и квантитативну примопредају 

Приликом примопредаје, представник Купца је дужан да испоручена добра на 
уобичајени начин прегледа и да своје примедбе о видљивим недостацима одмах саопшти 
Продавцу. 

Ако се након примопредаје покаже неки недостатак који се није могао открити 
уобичајеним прегледом, представник Купца је дужан да о том недостатку писменим путем 

обавести Продавца без одлагања. 
 

У случају да је Продавац знао или морао знати за недостатке, Купац има право да се на 
те недостатке позове и када није извршио своју обавезу да добра прегледа, односно да 
благовремено обавести Продавца о уоченом недостатку. 

Купац се обавезује да испоручи добара који су предмет уговора у року од ___ дана од дана 
пријема захтева за испоруком добара. 

 

Члан 6. 
 

У случајевима из члана 5. ставови 2. и 3., представник Купца има право да захтева од 
Продавца да отклони недостатак или да му преда друго добро без недостатка (испуњење уговора). 
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Ако Купац не добије испуњење уговора у року од 3 дана од дана пријема захтева за 
испуњење уговора из става 1. овога члана, Купац има право да раскине уговор, о чему писаним 
путем обавештава Продавца. 

Купац може да раскине уговор и без остављања рока ако је Продавац обавестио Купца 
или крајњег корисника да неће да испуни уговор, односно када је очигледно да Продавац неће 
моћи да испуни уговор ни у накнадном року. 

 
 

Члан 7. 
 

Продавац се обавезује да приликом потписивања овог уговора Купцу преда уредно 

Бланко сопствену меницу за добро извршење посла која представља средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на 

први позив. Бланко сопствена меница за добро извршење посла се издаје у висини 10% од 

укупне вредности уговора, без ПДВ-a, у износу од динара. Рок важења је 

30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 

 

Купац ће уновчити средство финансијског обезбеђења Бланко сопствену меницу за 

добро извршење посла у случају да Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у 

роковима и на начин предвиђен уговором. 
 

Меница мора бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Купца. 

Купац се обавезује да меницу врати Добављачу по истеку наведеног рока. 

Члан 8. 
 

Продавац је дужан да обавезе које произилазе из овог уговора извршава у складу са 

овим уговором. 
 

Уколико Продавац не изврши обавезе према одредбама овог уговора, Купац ће 

уновчити средство финансијског обезбеђења поднето од стране Продавца на име доброг 

извршења посла. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 
 

Члан 9. 
 

Овај уговор производи правна дејства од дана потписивања овлашћених лица обе 

уговорне стране и закључује се и важи до истека гаранције испоручене опреме. 

 

Уколико једна од уговорних страна не извршава обавезе, као и ако их не извршава на 

уговорени начин и у уговореним роковима, друга уговорна страна има право да једнострано 

раскине уговор због неиспуњења, на начин одређен законом којим се уређују облигациони 

односи. 

 
Члан 10. 

 
Уговорне стране су сагласне да се за све што није регулисано овим Уговором имају 

применити одредбе Закона о облигационим односима. 
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Члан 11. 

 
Уговорне стране су сагласне да ће међусобне спорове до којих би могло доћи у 

примени овог Уговора, решавати споразумно. 

У случају да спор не може бити решен на начин из става 1. овог члана, Уговорне стране 

уговарају надлежност стварно надлежног суда у Крагујевцу. 

 

Члан 12. 

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

свака од уговорних страна. 

 

 
 

    ЗА ПРОДАВЦА                  ЗА КУПЦА 
 

 

 

Директор др Зоран Марковић 


