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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 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 мале вредности редни број 

ЈНМВ/12/2017 од 27. 04. 2017. године под посл. бр. MNT-570/K/2017 - B/27/1 припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности – Мрежна опрема, скенери, штампачи и остала 

електронска наставна средства 

 ЈН бр. ЈНМВ/12/2017  

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, услуга или радова, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и 

сл. 

5 

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

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

13 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 17 

VI Образац понуде 25 

VII Модел уговора 30 

VIII Образац трошкова припреме понуде 33 

IX Образац изјаве о независној понуди 34 

X Oбразац изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН 35 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ  

Адреса: СУБОТИЦА, Аге Мамужића 11/2 

Интернет страница: Uwww.mnt.org.rs U 

 

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. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈНМВ/12/2017 су ДОБРА – Мрежна опрема, скенери, штампачи 

и остала електронска наставна средства 

 

4. Контакт (лице или служба)  

Лицe за контакт: Балаж Сич, 

Е - mail адреса: szucs@mnt.org.rs  
телефон: 0695801672  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.mnt.org.rs/
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. ЈНМВ/12/2017 су ДОБРА – Мрежна опрема, скенери, штампачи и 

остала електронска наставна средства – 30232000 - Периферна опрема 

 

2. Партије 
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III  ЗАХТЕВАНЕ ОСНОВНЕ ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПЕРИФЕРНЕ ОПРЕМЕ 

ЦЕНА, РОК ПЛАЋАЊА, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, КРИТЕРИЈУМ ДОДЕЉИВАЊА 

 

У циљу испуњавања одговарајућих техничких карактеристика за набавку 

рачунарске опреме, приказујемо вам основне техничке карактеристике које тражена 

опрема треба да испуни, а због интернационалних назива је опис предмета 

латиничним писмом и делом на енглеском језику према следећем: 
 

Артикал и опис Минималне карактеристике добара Количина 

   

1. Kolor laserski štampač Minimalne tehničke karakteristike 2 kom 

Tehnologija štampe Kolor Laser  

Brzina štampa - crno do 28 ppm  

Brzina štampa - kolor do 28 ppm   

Brzina prve štampe 

  

Crno:  8.9 sec  

Kolor: 9.5 sec   

Kvalitet štampe - crno 600 x 600 dpi, Up to 38,400 x 600 enhanced dpi  

Kvalitet štampe - kolor 600 x 600 dpi, Up to 38,400 x 600 enhanced dpi  

Duty cycle (mesečni, A4) do 50,000 stranica  

Preporučeni mesečni obim štampe 750 - 4,000   

Brzina procesora 1200 MHz  

Displej 2-line backlit LCD graphic display  

Wireless Built-in Wi-Fi 

Authentication via WEP, WPA/WPA2, WPA 

Enterprise 

Encryption via AES or TKIP 

WPS 

Wireless direct printing 

 

Povezivanje Hi-Speed USB 2.0 port 

built-in Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX 

network port 

Easy-access USB 

 

Garancija min. 36 meseci  

   

2. Skener za knjige Minimalne tehničke karakteristike 1 kom 

Tip skenera Over Head system, simplex scanning  

Modovi skeniranja Color, Grayscale, Monochrome, Automatic (color, 

grayscale, monochrome detection) 

 

Senzor Lens reduction optics / color CCD x 1  

Izvor svetlosti (White LED + lens illumination) x 2  

Optička rezolucija Horizontal scanning: 285 to 218 dpi,   

  Vertical scanning: 283 to 152 dpi  

Brzina skeniranja 

(A3 landscape) 

3 seconds / page  

Veličine dokumenata Automatsko prepoznavanje veličine  

max: A3 (landscape)  

Min: 25.4 x 25.4mm (1 x 1 in.)  

Debljina dokumenata 30 mm (1.18 in.) ili manje  
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Vrste skeniranja 1. Normal scan: Press "Scan" button for every 

page  

 

2. Timed interval Scanning (Timed Mode)   

3. Page turning detection  

Priključci USB 2.0 / USB 1.1 (connector B Type)  

Image Processing funkcije Deskew by text on document,   

Auto paper size detection, Auto image rotation,   

Auto color detection, Book image correction  

Multiple document detection  

Uvećanje kod vertikalnog 

skeniranja 

± 1.5 % 

ENERGY STAR® / RoHS / EPEAT Silver 

Compliant 

 

Standardi  

Garancija min. 12 meseci  

   

3. 3D štampač  Minimalne tehničke karakteristike 1 kom 

Tehnologija štampe FDM (Fused Deposition Modeling)  

Radna zapremina (DxŠxV) 29,5 x 19,5 x 16,5 cm odnosno 9.492 cm3  

Rezolucija sloja (min/max):  100 mikrona / 400 mikrona  

Prečnik dizne (Nozzle): 0,4 mm  

Prečnik žice (Filament):  1,75 mm  

Kompatibilne žice (Filament):  PLA, Tough PLA  

Kompatibilni ekstruderi:  Smart Extruder+, Tough PLA Smart Extruder+   

Preciznost pozicioniranja: XY: 11 mikrona               Z: 2,5 mikrona   

Softver Fabrički print softver sa integrisanom opcijom 

MinFill ; Fabrički softver za mobilne uređaje 

(Android, iOS) 

 

Tip fajlova .stl, .obj, .thing, .sldprt, .sldasm, .ipt, .iam, .iges, 

.igs, .step, .stp. CATPart, .CATProduct, .prt, .par, 

.asm, .wrl, .x_t, .x_b Mac: .stl, .makerbot 

 

Operativni system Windows 7+ 

Mac Os X 10.9+ 

 

Povezivanje WiFi, USB stik, USB kabl, Ethernet  

Kamera fabrički ugrađena min. rezolucija: 640 x 480  

Upravljački displej LCD, full kolor, dijagonala 3,5“  

Garancija min. 12 meseci  

   

4. 3D skener Minimalne tehničke karakteristike 1 kom 

Broj kamera 2  

Izvor svetla LED  

Rezolucija kamere 1,3Mpix   

Zone skeniranja 3  

3D Rezolucija 0,12-0,4mm  

Vreme skeniranja oko 12sec  

Integrisana baterija za 

autonomni rad 

da  

Softver se isporučuje uz uređaj da  

Izvoz u fajlove .STL, .OBJ, .PLY   

Garancija min. 12 meseci  

   

5. Bežični ruter Minimalne tehničke karakteristike 1kom 
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Tip uređaja: Ruter  

Modovi: Wireless router mode,Access point mode  

Bežična mreža: min. IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b, 

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac 

 

Memoria 128 MB Flash 

128 MB RAM 

 

Protok: min. 1.250Mbps  

Radne frekvencije 2.4GHz / 5GHz  

Antene min. 4x 5dBi  

USB priključci min. 1x USB 3.0  

RJ-45 min. 5 (4xLAN, 1xWAN (Internet)) Gigabit Base 

T 

 

Ostalo: Parental Control, Guest Network, 3G/4G data 

sharing, SmartQoS (WMM, User definable rules 

for IP/MAC/Port, Upload and download bandwidth 

management, ACK/SYN/FIN/RST/ICMP with 

highest priority 

 

Garancija min. 36 meseci  

   

6. Cloud Router Switch Minimalne tehničke karakteristike 1kom 

Tip uređaja L3 Upravljiv switch, ruter/firewall/bandwith 

manager/load balancer mogućnost instalacije u 

rack ormar 

 

Broj portova min. 25 x GbE (24xRJ45+SFP)   

Wireless min. 1000mW high power 2.4GHz 11n wireless 

AP 

 

Antene min. 2x ugrađeni 4dBi  

CPU min. Qualcomm Atheros AR9344 600 MHz  

Memorija min. 128MB  

Ostali priključci RJ45 serijski port, micro USB  

Ekstra funkcije Reset switch; beeper; voltage and temperature 

monitoring, touchscreen LCD 

 

Modulacija OFDM: BPSK, QPSK, 16 QAM,  

Podržani operativni sistem RouterOS v6, Level 5 licenca  

Garancija min. 24 meseci  

   

7. Bežični ruter za spoljnu 

upotrebu 

Minimalne tehničke karakteristike 1kom 

Tip uređaja 5GHz outdoor 300Mb/s high power wireless ruter   

CPU min. 400MHz  

Memorija min. 32MB  

Antena min. 16dBi dual pol. MIMO   

TX snaga 1250mW (31dBm)  

Wireless stndard 802.11b/g/n  

Radi na temperaturi od -30C do 70C  

Priključci RJ45  

Dodatna oprema PoE injector +24V adapter  

Podržani operativni sistem RouterOS, Level 3 licenca  

Garancija min. 24 meseci  

   

8. Plafonski AP Minimalne tehničke karakteristike 3 kom 
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Tip uređaja 2,4GHz indoor AP/VPN ruter/ firewall/ bandwith 

manager 

 

CPU min. 650MHz  

Memorija min. 64MB  

Antena min. 2dBi  

POE Standrd 802.3af/at  

Wireless stndard 802.11a/n  

Radi na temperaturi od -30C do 70C  

Montaža Mogućnost montaže na plafon, ili na zid  

Podržani operativni sistem RouterOS, Level 4 licenca  

Garancija min. 24 meseci  

   

9. Switch Minimalne tehničke karakteristike 4 kom 

Tip uređaja: Upravljiv switch, mogućnost instalacije u rack 

ormar 

 

L2 karakteristike min. Port Setting: Set Speed, Duplex mode, Flow 

control, QoS 

 

Broj portova:  min. 24  

Switching capacity: min. 4.8 Gbps  

Ostalo: Napajanje na uređaju 220v  

Garancija Min. 24 mececi  

   

10. Bežična IP kamera Minimalne tehničke karakteristike 1 kom 

Rezolucija i FPS 640 x 480 do 20 fps, 320 x 240 do 30 fps, 160 x 

120 do 30 fps 

 

Bežični standard 802.11b/g/n with WEP/WPA/WPA2   

Kodeci MJPEG, JPEG  

Minimum osvetljenje 1 lux @ F2.8  

Senzor 1/5 inch color VGA CMOS   

Ostalo ugrađen mikrofon, Auto Gain Control (AGC), 

Auto White Balance (AWB), Auto Electronic 

Shutter (AES) 

 

Priključci RJ45  

Digitalni zum min 4x  

Garancija Min. 24 mececi  

   

11. Komplet alata za 

UTP/STP mreže  

Minimalne tehničke karakteristike 1 kom 

Sadržaj Klješta 6/8p, LAN tester, striper, 110 impact tool  

   

12. Rek orman Minimalne tehničke karakteristike 1 kom 

Broj unita 15  

Format 19"  

Tip nazidni  

Širina 600mm  

Visina 600mm  

Dubina 800mm  

Vrata staklena sa bravom  

Nosivost do 60kg  
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13. 220V razvodni panel Minimalne tehničke karakteristike 1kom 

Odgovara za 19" rek orman  

Visina 1U  

Prekidač da  

Broj utičnih mesta min. 7  

Prenaponska zaštita  da  

Dužina kabla min. 2m  

   

14. M6 šraf sa kavez-

maticom 

Minimalne tehničke karakteristike 20 kom 

Odgovara za 19" rek orman  

   

15. Markeri za obeležavanje 

UTP kablova 

Minimalne tehničke karakteristike 2 kom 

Karakteristike komplet cifara 0-9 u 10 raznih boja,  

Pakovanje 100 markera  

   

16. Polica za rek orman Minimalne tehničke karakteristike 2 kom 

Tip fiksna za 19" rack   

Dubina 250mm  

Visina 1U  

   

17. Patch panel Minimalne tehničke karakteristike 1kom 

Odgovara za 19" rek orman  

Visina 0,5U  

Broj portova 24  

Tip portova UTP kat. 5e  

Ostalo dual blok reglete (LSA/110), fiksni portovi  

Držač kablova sa zadnje strane da  

   

18. RJ-45 konektor Minimalne tehničke karakteristike 200kom 

Tip kat. 5E - 8P8C 8-pinski  

   

19. UTP kabl Minimalne tehničke karakteristike 915 

метара 

Kategorija kat 5e  

Sertifikati Delta / EC & 3P   

Ostalo UC300 24 4P FRNC / LS0H   

Bez halogena da  

   

20. NAS Minimalne tehničke karakteristike 1kom 

Tip NAS uređaj sa šinama za montažu u 19"-ni rek  

Procesor min. Alpine AL-314 Quad-Core 1.7 GHz ARM® 

Cortex-A15  

 

RAM min. 8GB DDR3 - proširivo do min.16GB  

Flash min. 512MB  

Napajanje Redudantno ATX 250W, 100-240V AC, 5A-2.5A, 

50Hz-60Hz (x2) 

 

Mesta za HDD 4 x 3.5"/2.5" SATA 6Gb/s HDDs/SSDs - podržava 

diskove kapaciteta do min. 10TB 
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LAN 2 x Gigabit RJ45 LAN ports + 2 x 10 Gigabit 

SFP+ LAN ports 

 

USB 4 x USB 3.0 porta  

PCIe 1 x PCIe Gen2 (x2)  

Podržani RAID RAID 0,1, 5, 6, 10, 5 + hot spare, JBOD, single  

Ostalo SSD cache acceleration, AES 256-bit encryption, 

VPN Server & VPN Client 

 

Garancija min. 24 meseci  

   

21. Hard disk Minimalne tehničke karakteristike 4kom 

Tip NAS hard disk  

Format 3.5“  

Kapacitet min. 4TB  

Povezivanje SATA III  

MTBF (hours) min. 1000000  

Keš memorija min. 64MB  

Garancija min. 36 meseci  

   

22. Eksterni hard disk Minimalne tehničke karakteristike 2kom 

Tip Eksterni hard disk  

Format 2.5“  

Kapacitet 1TB  

Povezivanje USB 3.0  

Ostalo shock resistance  

Garancija min. 24 meseci  

   

23. Micro SD kartica Minimalne tehničke karakteristike 1kom 

Tip Micro SD  

Memorija min. 32GB  

Performanse min.45MB/s read, Class 10, UHS-I: 10MB/s 

minimum 

data transfer  

 

Dodatna oprema Micro SD na SD adapter  

Garancija min. 24 meseci  

   

24. Čitač kartica Minimalne tehničke karakteristike 2kom 

Povezivanje USB 2.0 / USB 3.0  

Podržane kartice SDHC (UHS-I), SDXC (UHS-I), microSDHC 

(UHS-I), microSDXC (UHS-I), MS (MSXC), 

CompactFFlash (UDMA7) 

 

Sertifikati CE, FCC, BSMI  

Garancija min. 24 meseci  

   

25. INTERAKTIVNA 

TABLA 

Minimalne tehničke karakteristike 3 kom 

Tehnologija rada DVT – Digital Vision Touch Technology   

Dijagonala 87“  

Rezolucija 32768x32768  

Broj istovremenih dodira 10  

Stopa praćenja 10ms  
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Preciznost 0,05mm  

Odnos stranica 4:3  

Brze prečice po 14 prečica sa leve i desne strane  

Podržani Operativni sistemi Windows, Linux, Mac  

Sertifikat CE sertifikat   

Dodatna oprema Zidni nosač, USB kabl za povezivanje sa 

računarom 10m, držač olovaka sa dve olovke, 
Licenciran softver proizvođača table za 100 

korisnika sa automatskom nadogradnjom 

 

Garancija min. 60 meseci  

   

26. Projektor Minimalne tehničke karakteristike 3 kom 

Nativna rezolucija  min SVGA (800 x 600)  

HDTV kompatibilnost 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p  

Video kompatibilnost NTSC, PAL, SECAM  

Podrška za rezoluciju VGA (640 x 480) to UXGA (1600 x 1200)  

Horizontalna frekvencija 15K-102KHz  

Vertikalna frekvencija osvežavanja 23-120Hz  

Kontrast  min 13.000:1  

Odnos stranica slike  4:3  

Veličina slike (dijagonalno) 60"-120"/ 300' (Clear Focus/ Maximum)  

Osvetljenje  min 3.200 ANSI lumena   

Radni vek lampe (Standardni 

režim) 

min 4000 sati   

Priključci  Computer In (D-sub 15pin) x 2, Monitor Out (D-

sub 15pin) x 1, Composite Video In (RCA) x 1, S-

Video In (Mini DIN 4pin) x 1, Audio In (Mini 

Jack) x 1, Audio Out (Mini Jack) x 1, USB (Type 

mini B) x 1,  RS232 (DB-9pin) x 1, IR Receiver x 

1 (Napred) 

 

Zvučnici  min 2W   

Dodatna oprema  Daljinski upravljač, VGA kabl   

Garancija  min. 36 meseci na projektor, min.12 meseci ili 

min. 2000 radnih sati na lampu  

 

   

27. 43" LCD LED TV Minimalne tehničke karakteristike 2 kom 

Veličina ekrana min. 43" (109cm)  

Rezolucija min. 1.920 x 1.080  

Tip ekrana LCD  

Pozadinsko osvetljenje LED  

Osvežavanje min. 200Hz, Picture Perfection Rate  

Odnos stranica min. 16:9  

Digitalni signal min. DVB-C MPEG4, DVB-S2 MPEG4 HD, 

DVB-T MPEG4, DVB-T2 MPEG4 

 

Video signal NTSC  

Formati min. AVI, MKV, JPEG, BMP, PNG, MOV, H.264, 

MPG, TRP, MP4, TS 

 

Tehnologije 24p Cinema Mode, Digital Comb Filter 3D  

Audio Formati min. AAC, MP3, M4A, MP4  

Zvučnici min. 2x10W RMS  
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Tehnologije Equalizer, Dolby Digital, Auto Volume Leveler, 

DTS TruSurround™ 

 

Priključci / Slotovi min. 1 x antenski ulaz, 2 x HDMI, 1 x SCART, 1 x 

S/PDIF optički, 2x USB 2.0, 1 x DVB-CI+ 

(Common Interface Plus) 

 

Dodatne funkcije Reprodukovanje sadržaja sa USB memorije, 

Tajmer, Child Lock 

 

Titlovi SRT, SUB, SMI, SSA, ASS  

Montiranje na zid VESA 200mm x 200mm  

Garancija min. 36 meseci  

   

28. 48" LCD LED TV Minimalne tehničke karakteristike 1 kom 

Veličina ekrana 48" (121cm)  

Rezolucija Full HD (1.920 x 1.080)  

Tip ekrana LCD  

Pozadinsko osvetljenje LED  

Osvežavanje 100Hz, Active Motion  

Osvetljenje 300cd/m²  

Digitalni signal DVB-T, DVB-C, DVB-T2, DVB-S2, DVB-S  

Video signal PAL, SECAM  

Formati AVI, MKV, M2TS, MPG, VOB, MP4, RM, 

RMVB, ASF, WMV, M4V, FLV, TS 

 

Audio Formati AAC, MP3, WMA, LPCM, M4A, EAC3, AC3, 

OGG 

 

Zvučnici 2x8W RMS  

Priključci / Slotovi min. 1x IEC75 (75Ω), 1x RF tip, 3 x HDMI, 1 x 

SCART, 1 x Komponentni YPbPr (3x RCA), 1 x 

Kompozitni (1x RCA), 1 x 3.5mm, 1 x S/PDIF 

optički, 2 x USB 2.0, 1 x DVB-CI+ (Common 

Interface Plus) 

 

Dodatne funkcije Teletekst  

Montiranje na zid VESA 400mm x 400mm  

Garancija min. 36 meseci  

   

29. Plafonski nosač za 

projektor  

Minimalne tehničke karakteristike 3 kom 

Tip Plafonski nosač za projektor  

Nosivost do 25kg  

Odstojanje od plafona od 250mm do 1600mm  

   

 

Неопходно је да Понуђач достави техничку спецификацију за сву понуђену опрему. Сва 

техничка документација (опис производа, datasheet-ови и сл.) може бити достављена на 

енглеском језику. Достављена техничка документација мора недвосмислено показивати 

да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним техничким захтевима. 
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IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, 

и то (заокружити одговор): 

 

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

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

 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 

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

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

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе 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. Закона). 

 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, 

и то:  

- Да поседује искуство у испоруци добара које су предмет јавне набавке у 

минималној вредности од 5.000.000,00 динара без пдв укупно у претходне 3 (три) 

године (2014., 2015. и 2016. година) 

 

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

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

до 4) Закона. 

 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 

услове испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 

набавке, у складу 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. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом. 

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

Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за 

заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

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

Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), 

потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

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

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

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

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

 

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

страницама надлежних органа. 

 

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. 

 

Неопходно је да Понуђач достави техничку спецификацију за сву понуђену опрему. 

Сва техничка документација (опис производа, datasheet-ови и сл.) може бити 

достављена на енглеском језику. Достављена техничка документација мора 

недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим 

минималним техничким захтевима. 

 

 

 

  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 

ЈНМВ/12/2017 

 15/ 36 

  

 

3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке добара – Мрежна опрема, скенери, штампачи и остала електронска 

наставна средства број ЈНМВ/12/2017, испуњава све услове из чл. 75. и 76. 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 нису осуђивани за неко од кривичних дела 

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) 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 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; 

5) Понуђач испуњава додатне услове: да поседује искуство у испоруци добара које 

су предмет јавне набавке у минималној вредности од 5.000.000,00 динара без 

пдв укупно у претходне 3 (три) године (2014., 2015. и 2016. година) 

 

Датум 

 

 

_________________________ 

М.П. 

Понуђач 

 

 

_________________________ 

 

 

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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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 подизвођача] у 

поступку јавне набавке добара – Мрежна опрема, скенери, штампачи и остала електронска 

наставна средства број ЈНМВ/12/2017, 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 нису осуђивани за неко од кривичних 

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

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

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

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

на њеној територији). 

 

Датум 

 

 

_________________________ 

М.П. 

Понуђач 

 

 

_________________________ 

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

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

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: 24000 Суботица, Аге Мамужића 11/2, са назнаком: ,,Понуда за 

јавну набавку добара – Мрежна опрема, скенери, штампачи и остала електронска 

наставна средства, ЈН бр. ЈНМВ/12/2017  - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 05. 05. 2017. године до 10.00 

часова.  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 

пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 

примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. 

   

Понуда мора да садржи: 
1.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН   

3 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН  (део изјаве о испуњености услова из чл. 

75. и 76. ЗЈН) 

4 Образац  структуре трошкова   

*само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихови надокнаду 

5 Образац изјаве о независној понуди 

6 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

*само ако понуђач има седиште у другој држави 

7 Модел уговора 

8 Неопходно је да Понуђач достави техничку спецификацију за сву понуђену опрему. Сва 

техничка документација (опис производа, datasheet-ови и сл.) може бити достављена на 

енглеском језику. Достављена техничка документација мора недвосмислено показивати 

да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним техничким захтевима. 

 

2.АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 
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2 Образац општи подаци о подизвођачима 

3 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за понуђача 

4 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за подизвођача 

5 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл. 

75. и 76. ЗЈН)  за понуђача 

6 Образац структуре трошкова  

*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови 

надокнаду 

7 Образац изјаве о независној понуди 

8 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

*само ако понуђач има седиште у другој држави 

9 Модел уговора 

10 Неопходно је да Понуђач достави техничку спецификацију за сву понуђену опрему. 

Сва техничка документација (опис производа, datasheet-ови и сл.) може бити 

достављена на енглеском језику. Достављена техничка документација мора 

недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим 

минималним техничким захтевима. 

 

 

3.АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ДОСТАВЉА 

СЛЕДЕЋУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача    

3 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

4 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за понуђача – члана групе 

понуђача – носиоца посла 

5 Образац изјаве о испуњености услова из чл. 75. и 76. ЗЈН за чланове групе понуђача – 

члан групе понуђача 

6 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл. 

75. и 76. ЗЈН) за понуђача члана групе понуђача – носиоца посла 

7 Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН (део изјаве о испуњености услова из чл. 

75. и 76. ЗЈН) за понуђача члана групе понуђача 

8 Образац структуре трошкова   

*само ако је понуђач имао трошкове  наведене у обрасцу и ако тражи њихови 

надокнаду 

9 Образац изјаве о независној понуди  

10 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 

*само ако понуђач има седиште у другој држави 

11 Модел уговора 

12 Неопходно је да Понуђач достави техничку спецификацију за сву понуђену опрему. Сва 

техничка документација (опис производа, datasheet-ови и сл.) може бити достављена на 

енглеском језику. Достављена техничка документација мора недвосмислено показивати 

да понуђена добра у потпуности одговарају свим минималним техничким захтевима. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

- 

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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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: Аге Мамужића 11/2, Суботица 

24000,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) –  .......... [навести предмет јавне 

набавке], ЈН бр...../2017..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) –  .......... [навести предмет јавне 

набавке], ЈН бр...../2017..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) –  .......... [навести предмет јавне 

набавке], ЈН бр...../2017..... [навести редни број јавне набавкe] - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку (добра, услуге или услуге) –  .......... [навести 

предмет јавне набавке], ЈН бр...../2017..... [навести редни број јавне набавкe] - 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 (поглавље VI), 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 (поглавље VI) 

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 IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност 

услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

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. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

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

а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

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

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

услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 

набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 

уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је 30 дана од дана доспећа рачуна. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција не може бити краћа од наведене у техничком опису конкурсне документације. 

 

9.3. Захтев у погледу рока извршења 

Испорука: 3015 дана од дана потписивања уговора 

  

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 

 

9.5. Место испоруке 

Место испоруке добара: франко по захтеву Наручиоца. 

 

9.5. Други захтеви  

- 

  

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

ПОНУДИ 
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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. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима.  

  

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 

запошљавања и социјалне политике. 

 

 

 

12. ПОДАЦИ О РОКОВИМА, КРИТЕРИЈУМУ ОЦЕЊИВАЊА 

 
           - рок за подношење понуде: до 10.00 часова дана 05. 05. 2017. године.   

           - рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде: најкасније у року од 5 дана 

од дана отварања понуде.  

           - рок за закључење уговора: најкасније у року од 8 дана од дана када се стекну 

законски услови. 

 

-  Критеријум за оцењивање понуде је најнижа понуђена цена. 

 

- Место, датум и време отварања понуде:  у просторијама Националног савета мађарске 

националне мањине у Суботици на адреси Суботица, Аге Мамужића бр. 11.,  јавно у 10.15 

часова  дана 05. 05. 2017. године.      

 
 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца (Суботица, 

Аге Мамужића 11/2), електронске поште на e-mail (office@mnt.org.rs) или факсом на број 024-

524-534 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном 

облику и истовремено ће ту информацију 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 бр. ЈНМВ/12/2017”. 

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. 

Закона. 

 

 

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. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу 

(увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

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

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

одбити као неприхватљиву.  

 

16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 

ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 

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

 

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок (рачуна се укупни тј. збир 

сваке ставке). Уколико и након тога, две или више понуда имају једнак број бодова, понуђач 

којем ће бити додељен уговор ће бити изабран жребом у просторијама Наручиоца, у присуству 

представника свих присутних понуђача који су доставили понуде. 

 

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
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Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац 

права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

 

19. 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. 

 

20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно 

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 

конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 

поступања наручиоца противно одредбама овог закона.  

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији.  

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

радње наручиоца, осим ако овим 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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне 

набавке мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 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. овог закона указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из става 3. овог члана, сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

Одредбе ст. 3. и 4. овог члана не примењују се у случају преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице 

није учествовао у том поступку.  

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о 

признавању квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту 

права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у 

поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу 

оквирног споразума у складу са чланом 40а овог закона.  

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 захтева из ст. 3. и 4. овог члана, 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 закона. 

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

уплати таксу од 60.000 динара у поступку јавне набавке мале вредности. 

Упутства о уплати таксе можете наћи овде: 

http://www.kjn.gov.rs/sr/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 

дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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VI. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр. ______________ од  __________________ за јавну набавку добара – Мрежна 

опрема, скенери, штампачи и остала електронска наставна средства – ЈН број ЈНМВ/12/2017  

 

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. 
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• 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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• ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: добара – Мрежна опрема, скенери, штампачи и 

остала електронска наставна средства ЈНМВ/12/2017 

Р.Б. Артикал Количина Појединачна 

цена без ПДВ 

Укупна цена без 

ПДВ 

1 Kolor laserski štampač 2kom   

2 Skener za knjige 1kom   

3 3D štampač  1kom   

4 3d skener 1kom   

5 Bežični ruter 1kom   

6 Cloud Router Switch 1kom   

7 Bežični ruter za spoljnu 

upotrebu 

1kom   

8 Plafonski AP 3kom   

9 Switch 4kom   

10 Bežična IP kamera 1kom   

11 Komplet alata za UTP/STP 

mreže  

1kom   

12 Rek orman 1kom   

13 220V razvodni panel 1kom   

14 M6 šraf sa kavez-maticom 20kom   

15 Markeri za obeležavanje UTP 

kablova 

2kom   

16 Polica za rek orman 2kom   

17 Patch panel 1kom   

18 RJ-45 konektor 200kom   

19 UTP kabl 915 метара   

20 NAS 1kom   

21 Hard disk 4kom   

22 Eksterni hard disk 2kom   

23 Micro SD kartica 1kom   

24 Čitač kartica 2kom   

25 INTERAKTIVNA TABLA 3kom   

26 Projektor 3kom   

27 43" LCD LED TV 2kom   

28 48" LCD LED TV 1kom   

29 Plafonski nosač za projektor  3kom   

 

 

Укупно цена без ПДВ 

 

 

ПДВ 

 

 

Укупно цена са ПДВ 
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Рок и начин плаћања 

30 дана од дана испоруке на рачун 

добављача 

 

Рок важења понуде 

Не мање од 30 дана 

 

Рок испоруке 

30 дана од дана потписивања 

уговора 

 

Гарантни период (рачуна се од дана примопредаје) 

Не мање дате у техничкој 

спецификацији 

 

Место и начин испоруке 

По захтеву наручиоца 

 

Датум 

 

 

_________________________ 

М.П. 

Понуђач 

 

 

_________________________ 

 
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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за 

сваку партију посебно 
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VII. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 

У Г О В О Р 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

по спроведеном поступку јавне набавке мале вредности под бр. ЈНМВ/12/2017 
 

Закључен између: 

Наручиоца НАЦИОНАЛНИ САВЕТ МАЂАРСКЕ НАЦИОНАЛНЕ МАЊИНЕ 
са седиштем у СУБОТИЦИ, улица АГЕ МАМУЖИЋА 11/2, ПИБ: 102161784 Матични број: 

08774471 
Број рачуна: 325-9500700015281-39  Назив банке: OTP Banka 

кога заступа мр Јене Хајнал, председник 
(у даљем тексту:Наручиоц) 

и 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.......................... 

Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: Добављач), 
 

Основ уговора: 

ЈН Број:................................................... 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 
Понуда изабраног добављача бр. ______ од............................... 
 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је Наручилац у поступку доделе уговора у поступку 

јавне набавке мале вредности број: ЈНМВ/12/2017 набавку мрежне опреме, скенера, штампача 

и осталих електронских наставних средстава изабрао понуђача 

_________________________________________ као најповољнијег понуђача. 
Понуђач се обавезује да наручиоцу испоручи следећа добра тако да наручилац на истима 

стекне право својине: 

Р.Б. Артикал Кол. Тип и марка 

1 Kolor laserski štampač 2kom  

2 Skener za knjige 1kom  

3 3D štampač  1kom  

4 3d skener 1kom  

5 Bežični ruter 1kom  

6 Cloud Router Switch 1kom  
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7 Bežični ruter za spoljnu 

upotrebu 

1kom  

8 Plafonski AP 3kom  

9 Switch 4kom  

10 Bežična IP kamera 1kom  

11 Komplet alata za 

UTP/STP mreže  

1kom  

12 Rek orman 1kom  

13 220V razvodni panel 1kom  

14 M6 šraf sa kavez-

maticom 

20kom  

15 Markeri za obeležavanje 

UTP kablova 

2kom  

16 Polica za rek orman 2kom  

17 Patch panel 1kom  

18 RJ-45 konektor 200kom  

19 UTP kabl 915 

метара 

 

20 NAS 1kom  

21 Hard disk 4kom  

22 Eksterni hard disk 2kom  

23 Micro SD kartica 1kom  

24 Čitač kartica 2kom  

25 INTERAKTIVNA 

TABLA 

3kom  

26 Projektor 3kom  

27 43" LCD LED TV 2kom  
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28 48" LCD LED TV 1kom  

29 Plafonski nosač za 

projektor  

3kom  

 

Члан 2. 

За испоручену робу из члана 1. овог Уговора наручилац се обавезује да плати цену од:  

__________________________ динара (словима: _____________________________________ 

динара) без ПДВ-а. Вредност уговора са ПДВ-ом износи: __________________________ 

динара. 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати током важења овог уговора. 

 

Члан 3. 

Наручилац прихвата предње услове куповине наведене робе и обавезује се да уговорену 

купопродајну цену исплати за 30 дана од дана пријема рачуна након испоруке добара. 
 

Члан 4. 

Понуђач се обавезује да робу из члана 1. овог Уговора, испоручи по захтеву Наручиоца, 

најкасније у року од 30 дана од дана потписивања уговора. 
 

Члан 5. 

Ако понуђач закасни са испоруком робе, дужан је да плати наручиоцу уговорну казну у износу 

од 1% од уговорене вредности робе, за сваки дан закашњења. 

 

Члан 6. 

Наручилац је дужан да примљену робу на уобичајени начин прегледа и да о видљивим 

недостацима (прецизирајући природу недостатка), без одлагања, обавести понуђача. 
Понуђач је дужан да предмет уговора изврши на начин и у складу са стандардима и 

нормативима који се захтевају за дату врсту посла. 

 

Члан 7. 

Стране су се споразумеле да ће за све што није уговорено примењивати одредбе Закона о 

облигационим односима. 

 

Члан 8. 

 

Уколико из овог уговора проистекну нека спорна питања, уговорне стране ће првенствено 

настојати да их реше мирним путем, споразумно. У супротном биће надлежан одговарајући 

суд у Суботици. 

Члан 9. 

 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој страни припада по 2 

(два) примерка, за њене потребе. 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА 

 

 

 

_____________________________ 

ЗА ДОБАВЉАЧА 
 

 

 

___________________________ 
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Напомена: Горњи модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити 

доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења 

обавеза у поступку јавне набавке.  
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VIII. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

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

наручиоца накнаду трошкова. 

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

је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
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IX. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке добара – Мрежна опрема, скенери, штампачи и остала електронска наставна 

средства, бр. ЈНМВ/12/2017, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 
 

 

Датум 

 

 

_________________________ 

М.П. 

Понуђач 

 

 

_________________________ 

 

 

 

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

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом 

лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно 

заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 

се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 

трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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X. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН 

 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из АПРа) 

Пословно име: 

 

 

Скраћено пословно име: 

 

 

Правна форма:  

Седиште: Општина:  Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

ПИБ:  
 

 На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/2012), 

под кривичном и материјалном одговорношћу као Понуђач дајем 

 

И З Ј А В У 

 

да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази из члана 77. 

Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), те исту оверену пред судским - 

управним органом – јавним бележником – другим надлежним органом државе 

____________________________________, прилажем уз  понуду за јавну набавку добара –  Мрежна 

опрема, скенери, штампачи и остала електронска наставна средства у поступку јавне набавке мале 

вредности (ЈНМВ/12/2017).  
  

 

 

 

Датум 

 

 

_________________________ 

М.П. 

Понуђач 

 

 

_________________________ 
 

 

 

 

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

државе у којој понуђач има седиште. 

 

 

 


