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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о спровођењу поступка 
јавне набавке од стране више наручилаца донете од стране  Економског факултета у 
Суботици, Универзитет у Новом Саду, Суботица, Сегедински пут 9-11 број 11-3606 од 
22.11.2018. г. и Града Суботице, Градске управе, Суботица, Трг слободе 1. број IV-404-
607/2018 дана 23.11.2018.г., Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-
609/2018 од дана 23.11.2018.г. и Решења о образовању комисије за  јавну набавку број IV-
404-609/2018 од дана 23.11.2018.г. припремљена је Конкурсна документација за јавну 
набавку број ЈН К 71/18, ради јавне набавке добра – опремање регионалног иновационог 
стартап центра у циљу обезбеђивања техничкотехнолошких услова за рад стартопова. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

Подаци о Наручиоцу у чије име и за чији рачун се спроводи поступак јавне набавке (у 
даљем тексту: Први наручилац) 

 
Назив Првог наручиоца:  
Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом Саду 
Адреса:    24000 Суботица, Сегедински пут 9-11 
Матични број:  08105090 
ПИБ:   100844270 
Интернет страница: www.ef.uns.ac.rs 
  
Подаци Наручиоца који спроводи поступак у име и  за рачун Економског факултета у 
Суботици (у даљем тексту: Други наручилац) 
 
Назив Другог наручиоца: Град Суботица, Градска управа 
Адреса: 24000 Суботица, Трг слободе 1,  
Матични број: 08070695   
ПИБ: 100444843 
Интернет страница:  www.subotica.rs 

 
ВРСТА ПОСТУПКА 
 
Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора о јавној 

набавци. 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке је добро – опремање регионалног иновационог стартап 

центра у циљу обезбеђивања техничкотехнолошких услова за рад стартопова 
  
 ПАРТИЈЕ  
 

Предмет јавне набавке је обликован у  2  партије: 
Партија 1:  Канцеларијски намештај 
Партија 2:  Рачунарска опрема и материјал 
 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
 

 Партија 1:  39130000 - Канцеларијски намештај 
Партија 2:  30200000 - Рачунарска опрема и материјал 
 
КОНТАКТ 
 
Контакт: javnenabavke@subotica.rs 

 Радно време наручиоца је радним данима од 07,00 до 15,00 часова. 
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
ЗА ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ УСЛОВА ЗА РАД СТАРТАПОВА 
 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА – СТРУКТУРА ЦЕНЕ 
 ЗА ПАРТИЈУ 1.: КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

 

Ред.
бр. 

Опис Једи-
ница 
мере 

Коли-
чина 

Произвођач,  
Назив марке, тип  

Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
цена са 
ПДВ-ом 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 

1. ГАРДЕРОБНИ СКЛОП –  
 
V 1800 x Š 900 x D 420 мм. Свака кабина има 
вратанца са дуплим кључем. Гардеробни 
ормани се израђују од челичног декапираног 
лима. Закључавање-цилиндрична брава са 
 два кључа. На вратима се налази 
вентилациони отвор, као и обележивач за 
име корисника . Бојени  су савременом 
методом електростатичке пластификације. 
Сви гардеробни ормани су на ногицама 
(могућност нивелације у случају неравног 
пода). 

ком 5      

2. Инфо пулт ( У профил) 
 
Конструкција пулта је израђена од универ 
плоче дебљине 36 мм које су заштићене ABS 
траком дебљине 2мм. Радна плоча пулта 
израђена је од универ плоче дебљине 25мм 
које су заштићене  ABS траком дебљине 
2мм. Бела боја. Димензије: 200 x 80цм. 
Отвори за спровођење каблова кроз плочу 
стола. 

ком 1      
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3. Конференцијске столице (склопиве са 
плочом за писање) 
 
Висина седишта: 480 мм 
Дубина седишта: 410 мм 
Ширина седишта: 465 мм 
Боја сталак: Црна 
Боја седиште: Плава/Црна 
Материјал сталак: Челик 
Материјал седиште: Тканина 
Спојив: Да 
Плоча за писање  

 

ком 40      

4. Округли столови за конференције и 
тренинге 
 
Горња плоча и бочне стране стола су 
израђене од универ плоче дебљине 36мм 
заштићене са 2мм ABS траком. Црна боја. 
Димензије 200х120. Робусна конструкција 
Стакло : Пескарено(бело) или провидно. 

ком 14      

5. Клупска фотеља 
 
Конструкција дрво wенге/штоф жута (17), 
црвене (18 комада) и наранџаста (17 комада). 
Функционална, модерна фотеља тапацирана 
штофом, чије су ножице од пуног дрвета. 
Ширина  66,0 цм 
Дубина  66,0 цм 
Висина  86,0 цм 

ком 52      

6. Клупски сто 
 
Конструкција дрво, браон светло/плоча 
иверица браон светло. Овални дизајн клуб 
стола.  
Ширина  68,0 цм 

ком 13      
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Дубина  68,0 цм 
Висина  63,0 цм 

7. Висећи лустери 
 
Висећи лустер - Висина: 1100 мм 
Ø: 380 мм 
СИЈАЛИЦА 
Грло: ЛЕД 
Сијалица: ЛЕД  
Јачина: 18  W 
Достава: да 
Светлосни флукс: 1380 лм  
Боја светлости: 3000К  топло бела 
Просечно радно време: 25000х 
Енергетска ефикасност: А 
ЛЕД заменљив: да 
 
МАТЕРИЈАЛ И БОЈА 
Материјал: челик 
Боја: љубичаста 
Материјал:  пластика 
Боја: бела 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 
Заштитна класа: 2 
Ниво заштите; IP20 
Напајање: 220-240В,50/60Хз 
Радна снага: 12 V 

 

ком 32      

8. Барске столице 
 
Димензије: Ширина: 40,00 цм, Дубина: 52,00 
цм, Висина: 107,00 цм. Еко-кожа беле 
боје/хромирано. Подешавање висина 
седишта 62-77 цм. 

 

ком 25      
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9. Плафоњере 
 
Дужина: 400 мм, Висина: 50 мм, Ширина: 
400 мм, Тежина: 2.708 кг, Сијалица Грло: 
GX53, Сијалица: GX53-LED 
Јачина: 4 x 7 W 
Светлосни флукс: 4x 550 lm  
Боја светлости: 3000К, топло бела 
Просечно радно време: 25000h 
Индекс репродукције боја: >80Rа 
Енергетска ефикасност: А+ 
Погодно за: А++-B 
кWh/1000: 7.00 
 
МАТЕРИЈАЛ И БОЈА 
Материјал: нерђајући челик 
Боја: сатин никл, хром 
 
ТЕХНИЧКЕ ИНФОРМАЦИЈЕ 
Заштитна класа: 2 
Ниво застите: IP44 
Напајање: 220-240V, 50/60Hz 
Радни напон: 220-240V, 50/60Hz 

 

ком 39      

10. Конференцијски сто (за осам особа) 
 
Конференцијски сто - Висина: 740 мм 
Ширина: 1200 мм 
Дужина: 2400 мм 
Дебљина површина табле: 22 мм 
Површина табле: Правоугаони 
Боја површина табле: Бела 
Боја сталка: Црна 
Материјал површина табле: Ламинат 
Материјал сталак: Пуно дрво 
 

ком 2      
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11. Столице 
 
Столица - Висина седишта: 460 мм 
Дубина седишта: 450 мм 
Ширина седишта: 500 мм 
Боја сталак: Сива 
Боја седиште: Црна 
Материјал сталак: Челик 
Материјал седиште: Тканина 
 

ком 20      

12. Монтажна кухиња са судопером и 
батеријом (2м) 
 
КУХИЊА - У топлом сонома храст и латте 
дезену, модерног дизајна и складног 
распореда једноредних доњих једнокрилних 
и двокрилних фронтова, уклопљених са две 
практичне фиоке и горњим елементима лево 
и десно позиционираним са механизмом 
отварања на горе и полицом за излагање и 
одлагање намирница и посуђа. Дубина 
горњег дела је 28,2 цм, дубина доњег дела је 
44,4 цм, дубина радне плоче је 60 цм. 
Ширина  200,0 цм; Дубина  60,0 цм; Висина  
200,0 цм. Судопера -  770x435 Ø 90 – 
Полирана. Славина за судоперу, стајаћа,  

ком 1      

13. Канцеларијски сто са комодом 
 
Компјутер сто са мобилијаром поседује три 
фиоке, као и покретни део са три практичне 
фиоке.  
Ширина  115,0 цм; Дубина  60,0 цм;  
Висина  75,0 цм. 
 
 
 

ком 24      
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14. Канцеларијска столица 
 
Канцеларијаска столица - Носивост 120кг! 
Црна боја 
Седиште и наслон су обложени сунђером и 
пресвучена еко кожом. 
Руконаслони од квалитетне нyлон пластике у 
црној боји. 
Механизам за подизање класе III изузетног 
квалитета.  
Механизам за подешавање љуљања наслона. 
Закључавање механизма за љуљање. 
Механизам за подешавање отпора љуљања. 
Постоље столице: Nylon звезда на 
точкићима. 

ком 24      

15. Канцеларијска комода са фиокама 
 
Елемент са фиокама са 4 појединачне фиоке. 
Димензија:   ширина 42цм x  висина 63цм x 
дубина 60цм. Закључавање прве фиоке са 
бравицом. Елемент са фиокама је израђен од 
универ плоча дебљине 18мм са горњом 
плочом дебљине 25 мм. Све странице су 
заштићене ABS траком. Боја: светло браон.  
Могуће је одабрати фиоке са лаганим 
затварањем које имају сертификовану 
носивот од 30кг.  

 
 

ком 28      

16. Лустер 
 
Висећа декоративна ЛЕД лампа израђена од 
метала, алуминијума и акрилика, финиш у 
хрому. Интегрисани ЛЕД извор светла снаге 
3*5W, 900 lm, топло беле боје светлости 
3000К. Димензије: 550 x 100 x 1200 мм.  

ком 6      
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17. Кабинетски радни сто 

 
Конструкција и горња плоча израђени од 
универа 36 мм. Све странице заштићене ABS 
траком 2мм. Комода се израђује од универа 
18 мм. Димензије комоде: 120-130 x 45. 
Веома стабилна конструкција.  Димензија : 
180×150 

ком 1      

18. Клуб фотеља  
 
Клуб фотеља са металним ногицама. 
Тапацирана дрвена конструкција, штоф, 
ширина  65,0 цм;  
дубина  67,0 цм;  висина 78,0 цм. 

ком 2      

19. Клупски сто 
 
Атрактиван модел клуб стола, у комбинацији 
wенге дезена и стакла. Ширина 90,0 цм; 
дубина 60,0 цм; висина 43,0 цм. 

ком 1      

20. Столица 
 
Тестирано за: 110 кг 
Ширина: 59 цм 
Дубина: 65 цм 
Макс. висина: 108 цм 
Ширина седишта: 49 цм 
Дубина седишта: 42 цм 
Мин. висина седишта: 38 цм 
Макс. висина седишта: 50 цм, Премазана 
тканина: 75% полиестер, 25% памук, 100% 
полиуретан 
Основни материјал/ Оквир рукохвата: 
Полипропиленска пластика 
Део 01: Челик, Галванизовано 
Оквир наслона: Челик, 

ком 30      
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Датум и место  Потпис овлашћеног лица понуђача 

 М.П.  

 
Напомена: 
 
 1. Понуђена добра морају у потпуности одговорају да задатим техничким карактеристикама из техничке спеицификације. 
 2. У колону 5 (произвођач) понуђач обавезно уноси назив произвођача понуђеног добра, марку и тип понуђеног добра. 
 3. У колону 6. уписује се понуђена јединична цена без ПДВ-а. 
 4. У колону 7. уписује се понуђена јединична цена са ПДВ-ом. 
 5. У колону 8. уписује се понуђена укупна цена без ПДВ-а, помножена количина (колона 4.) са јединичном ценом без ПДВ-а 

(колона 6) 
 6. У колону 9.  уписује се понуђена укупна цена са ПДВ-ом, помножена количина (колона 4.) са јединичном ценом са ПДВ-

ом (колона 7). 
7.  У задњем реду табеле уписати збир укупне цене без ПДВ-а и збир укупне цене са ПДВ-ом.  

Епоксидни/полиестерски премаз у праху 
Седиште од пене: Полиуретанска пена 35 
кг/м³, Полиестерско пуњење. 

21. Конференцијска столица 
 
Висина седишта: 460 мм; дубина седишта: 
550 мм; ширина седишта: 530 мм. Црни-
пластифицирани оквир, тапацирани наслон и 
седиште, могу се слагати једна на другу. 

ком 30      

22. Канцеларијска радна фотеља 
 
Тапацирана у црној, еко кожи, проштепана 
белим, беж или црним концем, основа 
седишта и наслона пресовани шпер из једног 
дела, пвц или хромирани руконаслони, тилт 
механизам, лифтомат, хром  или ПВЦ база. 

ком 1      

УКУПНО 
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TEHNIČKA SPECIFIKACIJA  - STRUKTURA CENE ZA 
PARTIJU 2:  RAČUNARSKA  OPREMA I MATERIJAL 

R.br. 

Naziv Tehničke karakteristike 
Koli-
čina 

Jedi- 
nica 
mere 

Proizvođač, marka, 
tip 

Jedinična 
cena bez 
PDV-a 

Jedinična 
cena sa 

PDV-om 

Ukupno 
bez 

PDV-a 
Ukupno 
sa PDV-om 

1 

Laptop HP ProBook 450 
G5 2UB69EA i5-8250U 
15.6" SSD 128GB 4GB  ili 
odgovarajući 

  35 kom          

  

Ekran 

39.6 cm (15.6") diagonal FHD 
UWVA anti-glare flat LED 
backlit, 220 cd/m2, 45% sRGB 
(1920 x 1080) IPS tehnology, HD 
contrast 600:1 

   

          

  
Tip procesora 

8th Generation Intel® Core™ i5 
processor 

   
          

  

Procesor 

Intel® Core™ i5-8250U with 
Intel® UHD Graphics 620 (1.6 
GHz base frequency, up to 3.4 
GHz with Intel® Turbo Boost 
Technology, 6 MB cache, 4 
cores) 

   

          

  Memorijski slot 2x SODIMM              

  Memorija 1x 4GB DDR4-2400 SDRAM              

  Hard disk (HDD, SSD) 1x 128GB M.2 SATA SSD              

  
Grafička karta 

Intel® UHD Graphics 620 
integrated 

   
          

  
Slotovi za proširenje 

1 multi-format digital media 
reader (Supports SD, SDHC, 
SDXC) 
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Eksterni  I/O portovi 

1 USB 3.1 Type-C™ Gen 1 
(Power Delivery, DisplayPort™); 
2 USB 3.0; 1 USB 2.0 (power 
port); 1 HDMI 1.4b; 1 VGA; 1 
RJ-45; 1 AC power; 1 
headphone/microphone combo 
jack 

   

          

  Integrisana kamera 720p HD webcam              

  
Tastatura 

HP Premium Keyboard, full-size, 
spill-resistant 

   
          

  Maksimalna rezolucija 1920 x 1080              

  Operating System Software Windows 10 Pro 64              

  
Pokazivački uređaj 

Clickpad with multi-touch gesture 
support 

   
          

  Napajanje (AC adapter) 45 W HP Smart AC adapter              

  

Upravljanje bezbednošću 

HP BIOSphere Gen4; HP 
DriveLock and Automatic 
DriveLock; HP Client Security 
Gen3; TPM 2.0 

   

          

  

Bežična tehnologija 
Intel® Dual Band Wireless-AC 
8265 802.11a/b/g/n/ac (2x2) Wi-
Fi® and Bluetooth® 4.2 Combo 

   

          

  
USB-C Docking konektor 

Yes, HP USB-C Travel Dock 
T0K29AA 

   
          

  
Audio Features 

2 Integrated stereo speakers; 
Integrated dual-microphone array 

   
          

  
Battery Type 

HP Long Life 3-cell, 48 Wh Li-
ion 

   
          

  
Energy Efficiency 
Compliance 

ENERGY STAR® certified    
          

  
Dimenzije 

37.6 x 26.41 x 2.08 cm (non-
touch); 37.6 x 26.41 x 2.28 cm 
(touch) 
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  Težina 2.1 kg              

  Garancija 
min. 12 meseci proizvođačke 
garancije 

   
          

2 
Štampač HP CLj Pro MFP 
M477fdn CF378A ili 
odgovarajući 

  8 kom          

  Funkcije 
Print, copy, scan, fax, email - 
multitasking    

          

  Tehnologija štampe Laser              

  Brzina crno-belog štampanja 
Up to 27 ppm, ISO/IEC 24734 

   
          

  Brzina štampanja u boji Up to 27 ppm, ISO/IEC 24734              

  
Prva izlazna stranica (crno-
bela) 

9s 
   

          

  Prva izlazna stranica (u boji) 
9.9s, ISO/IEC 17629 

   
          

  Kvalitet štampe (crno-bela) 
600 x 600 dpi, up to 38400 x 600 
enhanced dpi    

          

  Kvalitet štampe (u boji) 
600 x 600 dpi, up to 38400 x 600 
enhanced dpi    

          

  Radni ciklus (mesečni, A4) Up to 50000 pages              

  
Preporučena mesečna 
količina stranica 

750 - 4000 
   

          

  Print languages 

HP PCL 6, HP PCL 5c, HP 
Postscript Level 3 emulation,  
PCLm, PDF, URF, native Office    

          

  Displej 

10.9 cm (4.3") intuitive 
touchscreen Colour Graphic 
Display (CGD)    

          

  Brzina procesora 1200 MHz              

  Memorija 256 MB NAND Flash, 256 MB              
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DRAM 

  Povezivanje 

 Hi-Speed USB 2.0 port 
Built-in Gigabit Ethernet 
10/100/1000 Base-TX network 
port 
Easy-access USB    

          

  
Ulaz za upravljanje 
papirom, standardni 

50-sheet multipurpose tray 
250-sheet input tray 
50-sheet Automatic Document 
Feeder (ADF)    

          

  
Izlaz za upravljanje 
papirom, standardni 

150-sheet output bin 
   

          

  Dvostrana štampa Automatic (standard)              

  Tip skenera Flatbed, ADF              

  
Brzina skeniranja 
(normalna, A4) 

Up to 26 ppm/47 ipm (black & 
white), up to 21 ppm/30 ipm 
(colour)    

          

  Dvostrano ADF skeniranje Yes              

  Digitalno slanje skeniranja 
Scan to email; Scan to folder; 
Scan to USB drive    

          

  Podržani formati fajlova PDF, JPG              

  
Podržana težina medijuma 
(Tray 1) 

Tray 1: 60 to 176 g/m² (up to 200 
g/m² with postcards and HP Color 
Laser Glossy Photo Papers    

          

  Garancija 

min. 12 meseci proizvođačke 
garancije 
    

          

3 
Štampač HP Lj Pro 
M102a G3Q34A ili 
odgovarajući 

  2 kom          

  Tehnologija štampe Laser              

  Brzina crno-belog štampanja Up to 22 ppm, ISO/IEC 24734              
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  Prva izlazna stranica 7.3s              

  Kvalitet štampe 
Up to 600 x 600 dpi, HP FastRes 
1200 (1200 dpi quality)              

  Radni ciklus (mesečni, A4) Up to 10000 pages              

  
Preporučena mesečna 
količina stranica 

150 - 1500              

  Print languages PCLmS, URF, PWG              

  Displej LED              
  Brzina procesora 600 MHz              

  Memorija 128 MB              
  Povezivanje 1 Hi-Speed USB 2.0              

  
Ulaz za upravljanje 
papirom, standardni 

150-sheet input tray              

  
Izlaz za upravljanje 
papirom, standardni 

150-sheet output tray              

  Dvostrana štampa Manual duplex              

  Podržana težina medijuma 60 to 163 g/m²              

  Garancija 
min. 12 meseci proizvođačke 
garancije              

4 

Televizor Philips 50" 
50PUS6703/12 SMART 
Ultra Slim 4K UHD LED 
ili odgovarajući 

  12 kom          

  Veličina displeja 127 cm, 50"              

  Tip displeja LED LCD              
  Rezolucija panela 3840h2160 4K UHD              

  Ugao gledanja min. 178/178 (H/V)              
  Odnos stranica 16:09              

  Digitalni tjuner 
 DVB-C, DVB-S, DVB-S2, 
DVB-T, DVB-T2              
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  Analogni tjuner Da             

  CI interfejs CI+              

  Podržano kodiranje MPEG2, MPEG4              

  Interfejs 

 HDMI: 3x, component: Yes, 
headphone output: Yes,  
LAN (network, RJ45): Yes, 
optical out: Yes,  
USB 2.0 (480 Mb/s): 2 pcs,  
WiFi: Yes (Wi-Fi 11n 2x2 
integrated 
Dual Band) 

             

  
Podržani formati preko USB 
konekcije 

 AAC, AVI, BMP, GIF, HEVC, 
JPEG, MKV, MP3, MPEG-1c, 
MPEG-2c, MPEG-4, PNG, 
WAV, WMA, WMA-PRO, 
WMV9 

             

  Poboljšanje slike 

HDR: Yes,  TV backlighting: 
Ambilight 3,  
picture enhancement systems: 
Pixel Precise Ultra HD, Micro 
Dimming 

             

  Kolor sistem 
NTSC: Yes, PAL: Yes, SECAM: 
Yes              

  Snaga i kvalitet zvuka 
Sound power (RMS): 20 W,  
sound systems: Incredible 
Surround, Clear Sound 

             

  Potrošnja (W, max) 74 W              

  
Potrošnja u standby modu 
(W, max) 

0.3 W              

  Težina (kg, max) 13.3 kg              

5 

Server HPE ProLiant 
DL380 Gen10 Intel Xeon-
B 3106 8-Core ili 
odgovarajući 

  1 kom          
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HPE Smart Array P816i-a 
SR Gen10                

  
HPE 1TB SATA 7.2K LFF 
SC DS HDD                

  
HPE 96W Smart Storage 
Battery 145mm Cbl                

  Garancija 
min. 12 meseci proizvođačke 
garancije              

6 
Monitor DELL 23.8" 
SE2416H IPS LED  ili 
odgovarajući 

  88 kom          

  Dimenzije ekrana min. 23.8"              

  Rezolucija min. 1.920 x 1.080              

  Odnos stranica 16:09              

  Tip panela IPS              

  Odziv max. 6ms              

  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 EPEAT Silver, RoHS              

  Ostalo Tilt              

  Garancija 
min. 36 meseci proizvođačke 
garancije              

7 
Projektor BENQ MS506  
ili odgovarajući   8 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              
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(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"              

  Osvetljenje  min 3.200 ANSI lumena               

  
Radni vek lampe 
(Standardni režim) min 4000 sati               

  Priključci  

Computer In (D-sub 15pin) x 2 
(Share with component), 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 
(Download & Page/down), 
RS232 (DB-9pin) x 1              

  Zvučnici  min 2W               

  Dodatna oprema  Daljinski upravljač, VGA kabl               

  Garancija  

min. 36 meseci proizvođačke 
garancije na projektor,  
12 meseci ili 2000 radnih sati na 
lampu               

8 

Tastatura + miš komplet 
LOGITECH MK120 
Desktop USB US tastatura 
+ USB miš Retail ili 
odgovarajući 

  98 kom          

  Tastatura                

  Tip povezivosti USB              

  Povezivost Žična              
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  Slovni raspored tastera  US              

  Miš                

  Tip Optički              

  Inerfejs USB              

  Povezivost Žični              

  Rezolucija min. 1000 dpi              

  Garancija: min. 24 meseca              

9 

Acces Point CISCO AIR-
CAP1702I-E-K9 802.11ac 
CAP; 3x3:2SS; Int Ant; E 
Reg Domain ili 
odgovarajući 

  6 kom          

  Type Wireless access point              

  Data Link Protocol 

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac 
(draft 5.0), IEEE 802.11b, IEEE 
802.11g, IEEE 802.11n              

  Power Over Ethernet (PoE) PoE              

  Authentication Method 

EAP-FAST, Extensible 
Authentication Protocol (EAP), 
MS-CHAP v.2              

  Frequency Band 2.4 GHz, 5 GHz              

  Features 

3T3R MIMO technology, Cisco 
BandSelect technology, plenum-
rated, radio resource management 
(RRM), roaming function, rogue 
access point detection, Cisco 
VideoStream technology, 
CleanAir Express technology, 
DFS support, Maximum Ratio 
Combining (MRC), Transmit 
Beam-forming (TxBF) ready, Wi-
Fi Multimedia (WMM) support, 
auto-sensing per device, cyclic 
shift diversity (CSD)              
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  Compliant Standards 

IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac 
(draft 5.0), IEEE 802.3at, IEEE 
802.11b, IEEE 802.11d, IEEE 
802.11g, IEEE 802.11h, IEEE 
802.11i, IEEE 802.11n, IEEE 
802.1x, IEEE 802.3af              

  Wireless Protocol 802.11a/b/g/n/ac (draft 5.0)              

  Data Transfer Rate 867 Mbps              

  Wi-Fi Bands 2.4 GHz, 5 GHz              

  Encryption Algorithm 
AES, TLS, PEAP, TTLS, TKIP, 
WPA, WPA2              

  Status Indicators Status              

  Authentication Method 

MS-CHAP v.2, Extensible 
Authentication Protocol (EAP), 
EAP-FAST               

  Power Over Ethernet (PoE) ≤ 15W              

  Antenna Directivity  omni-directional              

  Gain Level 4 dBi              

  Antenna Form Factor internal              

  Encryption Algorithm 
AES, PEAP, TKIP, TLS, TTLS, 
WPA, WPA2              

  Installed RAM ≥ 512MB              

  Operating Temperature 0C° -  40C°              

  Humidity Range Operating 10 - 90% (non-condensing)              

10 

Switch CISCO Catalyst 
2960-X 48 GigE, 2 x 1G 
SFP, LAN, SNTC-
8X5XNBD ili odgovarajući 

  2 kom          

  Switch Type Gigabit Ethernet Switch              

  Manageable Yes              

  
Remote Management 
Protocol 

CLI, HTTP, RMON 1, RMON 2, 
SNMP 1, SNMP 2c, SNMP 3, 
SSH, TFTP, Telnet              
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  Ports 
48 x 10/100/1000 + 2 x Gigabit 
SFP              

  Performance 

Switching capacity: 100 Gbps 
Forwarding performance  
(64-byte packet size): 104.2 Mpps               

  Jumbo Frame Support 9216 bytes              

  
10/100/1000 Ethernet 
interfaces 48              

  Uplink interfaces 2 SFP              

  Interface 
Ethernet 10Base-T/100Base-TX, 
console              

  Connector Type 
RJ-45, SFP (mini-GBIC), mini-
USB Type B              

  Current (A) 0.5-1A              

  Installed RAM ≥ 512MB              

  Authentication Method 
Kerberos, RADIUS, Secure Shell 
(SSH), TACACS+              

  Status Indicators 

Port transmission speed, port 
duplex mode, system, status, 
link/activity              
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  Features 

ARP support, Access Control List 
(ACL) support, Jumbo Frames 
support, Link Aggregation 
Control Protocol (LACP), MLD 
snooping, Multiple Spanning Tree 
Protocol (MSTP) support, 
NetFlow, Port Aggregation 
Protocol (PAgP) support, 
RADIUS support, Rapid Per-
VLAN Spanning Tree Plus 
(PVRST+), Rapid Spanning Tree 
Protocol (RSTP) support, Remote 
Switch Port Analyzer (RSPAN), 
Cisco EnergyWise technology, 
Shaped Round Robin (SRR), 
Trivial File Transfer Protocol 
(TFTP) support, Uni-Directional 
Link Detection (UDLD), Unicast 
Reverse Path Forwarding 
(URPF), VLAN support, auto-
negotiation, auto-uplink (auto 
MDI/MDI-X), layer 2 switching, 
trunking, DHCP support, 
Dynamic ARP Inspection (DAI), 
Dynamic Trunking Protocol 
(DTP) support, Energy Efficient 
Ethernet, Hot Standby Router 
Protocol (HSRP) support, IPv4 
support, IPv6 support              

  Compliant Standards 

IEEE 802.1AX, IEEE 802.1D, 
IEEE 802.3ae, IEEE 802.3az, 
IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 
802.3z, IEEE 802.1Q, IEEE 
802.1ae, IEEE 802.1p, IEEE 
802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 
802.3, IEEE 802.3ab, IEEE              
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802.3ad (LACP) 

  Operating Temperature -5C° -  70C°              

  Humidity Range Operating 10 - 95% (non-condensing)              

11 
Ozvučenje Yamaha 
Stagepass 400i ili 
odgovarajući 

  1 kom          

  Tip sistema 
Powered mixer with 2 passive 
speakers              

  Maksimalni SPL 125dB SPL / speaker              

  
Frekvencijski opseg  (-10 
dB) 55Hz - 20kHz              

  Potrošnja (W) 30W (Idle), 70W (1/8 Power)              

  Broj kanala 8              

  
Analogni ulaz 

4 mono mic/line + 4 mono / 2 
stereo line 

             

  
Kanalni EQ 

2-band (HIGH Shelving: 8kHz, 
LOW Shelving: 100Hz) 

             

  
Kanalne funkcije 

Hi-Z switch: CH4, ST/MONO 
switch: CH5/6-7/8 

             

  

Izlazi 

SPEAKERS OUT (L, R), 
MONITOR OUT (L/MONO, R), 
SUBWOOFER OUT (MONO) 
with auto HPF 

             

  Snaga, dinamička 400W (200W + 200W)              

  Snaga, kontinuirana 360W (180W + 180W)              
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Zvučnici 

Two-way bass-relfex speakers, 
LF: 8” (20cm) cone, HF: 1” 
(2.54cm) voice coil compression 
driver 

             

12 
Stoni mikrofon   sE 
Electronics V7 ili 
odgovarajući 

  5 kom          

  Tip dynamic vocal microphone              

  Voice coil Aluminium              

  Magnet Neodymium              

  Direkcionalni tip Supercardioid              

  Frekvencijski opseg 40 Hz - 19 kHz              
  Impedanca 300 Ohms              

  Osetljivost 2.0 mV/Pa (-54 dB)              
  Povezivost 3-pin male XLR              

  Prečnik max 54 mm              
  Dužina max 184 mm              

  Težina max 305 g              

13 
Bežićni mikrofon   AKG 
WMS 45 Perception Vocal 
ili odgovarajući 

  5 kom          

  Risiver SR45                

  Noseće Frekvencije min. 500 - 865 MHz              

  Frekvencijski opseg min. 40 - 20,000 Hz              

  THD typ. 0,8 % (at 1 kHz)              
  Odnos Signal/Šum typ.105 dB(A)              

  Modulacija FM              

  

Audio outputs 

Balanced XLR and unbalanced 
1/4" (6.3 mm) jack: adjustable 
from mic to line level. Output 
level at rated deviation: 500 mV 
rms 
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  Dimenzije max. 200 mm X 44 X 150 mm              

  Težina max. 360 g              

  Transmiter HT45                

  Noseće frekvencije min. 500 - 865 MHz              

  Frekvencijski opseg min. 70 - 20,000 Hz              

  THD typ. 0,8 % (at 1 kHz)              

  Odnos Signal/Šum typ. 105 dB(A)              

  Modulacija FM              

  RF radijacija 10 mW              

  Napajanje 1x 1.5 V AA baterija              

  Trajanje baterije min. 10 h              

  Dimenzije 
max. 229 mm, diameter: max. 53 
mm              

  Težina max. 214 g              

14 
Frižider Candy CFO 145 
E ili odgovarajući      9 kom          

  Tip/struktura Podpultni, samostojeći              
  Energetska klasa min. A+              

  Tehnologija hlađenja Statički              
  Odleđivanje Automatsko              

  Broj podesivih polica min. 2              
  Broj fioka za voće i povrće min. 1              

  Pozicija kontrolne ploče Interna kontrolna ploča              

  Ukupan neto kapacitet min. 87 l              
  Dimenzije (VxŠxD, mm) max. 840mm x 490 mm x 500mm              

  Neto težina (kg) max. 22 kg              

15 

Klima uređaj   Midea 
MSAF11 12HRN1  ili 
odgovarajući   

6 kom  
        

  Energetska klasa A/A              

  Kapacitet hlađenja 12.000 BTU   3,52 kW              
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  Kapacitet grejanja 13.000 BTU  3,81 kW              

  Protok vazduha 
min. (niža/sred./najveća brz. 
vent.): 352/440/568 m³/h              

  Potrošnja (W) 

max. potrošnja 
(hlađenje/grejanje): 1.095 / 1.055 
W              

  Temperaturni raspon rada min. -7°C do +43ºC              

  Radni medijum R410A              

  
Nivo buke unutrašnje 
jedinice max. 41/36/31 dB              

  Nivo buke spoljne jedinice max 56 dB              

  
Ostale karakteristike i 
funkcije 

Filter za prašinu velike gustine 
Hladni katalizatorski filter 
Registrovanje gubitka radnog 
medijuma 
Tihi režim 
Samodijagnostika, automatska 
zaštita  
Auto restart 
24 časovni tajmer              

16 
Interaktivna tabla Vision 
touch 87"  ili odgovarajući 

  5 kom          

  
Dijagonala radne površine 
table min. 87''  (221 cm)              

  Dimenzija table min. 192 x 120 cm              
  Radna površina table min. 188 x 118 cm              

  
Format table (odnos 
stranica) 16:10              

  Tehnologija DViT optika              

  Brzina odziva max. 6ms              

  Težina max. 27kg              
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17 

Magnetna flipčart tabla 
70x100 sa pokretnim 
postoljem  RD 616  ili 
odgovarajući 

  11 kom          

  Radna površina min.  105 x 68 cm              

  Podesivost visine do 186 cm              

  Prenosivost/mobilnost Tabla je mobilna, sa točkićima              

  Ostalo 

Po radnoj površini može se pisati 
markerima za bele table, prima 
magnete              

18 
Platno zidno za projektor 
Vision 200x200  ili 
odgovarajući 

  2 kom          

  Mogućnost montaže na zid ili tavanicu              
  Dimenzije platna min. 200x200cm              

  Širina okvira max. 4cm              

  Sistem izvlačenja 
manuelno, sa automatskom 
kočnicom              

  Masa max. 8kg              

19 

Rekupator toplote za 
sistem ventilacije. 
Proizvođač "Midea" ili 
odgovarajući Tip: HRV-1500 

1 kom  

        

  

   
 UKUPNO 

       
 
 
     

Datum i mesto  Potpis ovlašćenog lica ponuđača 

 M.P.  
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Napomena: 
 
 1. Ponuđena dobra moraju u potpunosti da zadatim tehničkim karakteristikama. 
 2. U kolonu 5 (proizvođač) ponuđač obavezno unosi naziv proizvođača ponuđenog dobra, marku i tip ponuđenog dobra. 
 3 . U kolonu  6. upisuje se ponuđena jedinična cena bez PDV-a. 
 4. U kolonu 7. upisuje se ponuđena jedinična cena sa PDV-om. 
 5. U kolonu 8. upisuje se ponuđena ukupna cena bez PDV-a, pomnožena količina (kolona 4.) sa jediničnom cenom bez PDV-a 

(kolona 6) 
 6. U kolonu 9.  upisuje se ponuđena ukupna cena sa PDV-om, pomnožena količina (kolona 4.) sa jediničnom cenom sa PDV-om 
(kolona 7). 
 

Ponuđač uz ponudu mora dostaviti tehničku dokumentaciju (opis proizvoda, datasxeet-ovi i sl.) za svu ponuđenu opremu. 
Tehnička dokumentacija može biti dostavljena i na engleskom jeziku i mora nedosmisleno pokazivati da ponuđena dobra u 
potpunosti odgovaraju svim tehničkim zahtevima iz tehničke specifikacije. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Конкурсна документација за јавну набавку добра  – Опремање регионалног иновационог стартап центра 

 у циљу обезбеђивања техничкотехнолошких услова за рад стартапова, ЈН К 71/18 

30/73 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
ИЗ ЧЛАНА 75. И 76 ЗАКОНА И 

 УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

 
 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 
услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

 
Р.б
р 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

 
Да је регистрован код 
надлежног органа, односно 
уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
 

 

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. 

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

ЗЈН); 
 

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
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; и 
 
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;  и 
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3) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да законски заступник понуђача није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од 
кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта законског заступника). Уколико 
понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  
 
Предузетници и физичка лица:  
- Извод из казнене евиденције, односно уверење 
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 
потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). 
 
Докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 

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); 
 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и  

2) 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. 

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). 

Достављањем потписане и оверене изјаве, Образац 
број 4, 5  у поглављу В ове конкурсне документације. 
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Б.   ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 1.- КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, 
а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и 
то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА 

1.1. Неопходним пословним 
капацитетом се сматра да је 
понуђач у периоду од 01.01.2017. до 
дана објављивања позива за 
подношење понуда реализовао 
уговор о испоруци добра које су 
предмет јавне набавке у укупном 
износу од минимум 3.000.000,00 
динара, без ПДВ-а;  
 

1.1) Референта листа понуђача и 
 
1.2) Потврда о референцама наручилаца о 
реализацији уговора о испорученим 
добрима – предмета јавне набавке – 
канцеларијског намештаја. Потврде морају 
бити на оригиналном обрасцу који се 
налази у овој конкурсној документацији и 
њен је саставни део, осим уколико 
наручилац потврде ове врсте издаје 
искључиво на свом обрасцу (с тим да 
садржина тог обрасца мора одговарати 
садржини оригиналног обрасца из ове 
конкурсне документације). 
 

1.2. Да понуђач треба да поседује 
ФСЦ сертификате:  
1.2.1. Да понуђач поседује ISO 9001 
са обимом сертификације на 
производњу или дистрибуцију 
намештаја и електро монтажне 
радове. 
1.2.2. Да понудађач поседује ISO 
14001 са обимом сертификације на 
производњу или дистрибуцију 
намештаја и електро монтажне 
радове. 
1.2.3. Да понуђач поседује OHSAS 
18001 са обимом сертификације на 
производњу или дистрибуцију 
намештаја и електро монтажне 
радове. 

 
 
1.2.1) Копија сертификата ISO9001 
 
 
 
 
1.2.2) Копија сертификата ISO 14001 
 
 
 
 
1.2.3) Копија сертификата OHSAS 18001 

 
 
 

1.3.1.  Понуђач мора да поседује 
важећу Полису осигурања од 
несрећног случаја за 10 радника. 
 
 

1.3.1) Копија полисе осигурања 
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2. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА 

 
 
 
 
 

 Неопходан финансијски капацитет:  
да понуђач није био у блокади у 
претходне 3 године од дана објаве 
Позива за подношење понуде на 
Порталу јавних набавки. 

Потврда НБС о броју дана блокаде. 
 
 
 
 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА 
  

 Да понуђач има запослене или 
ангажоване у складу са Законом о 
раду 10 столара или монтажера 
намештаја 
 
 
 
 

3.1) Обавештење о поднетој пореској 
пријави ППП-ПД, извод из појединачне 
пореске пријаве за порез и доприносе по 
одбитку, којим понуђач доказује да 
располаже са потребним бројем 
извршилаца. Понуђач је у обавези да 
достави извод из појединачне пореске 
пријаве за порез и доприносе по одбитку за 
месец који претходи месецу објаве позива за 
подношење понуда, оверену печатом и 
потписом овлашћеног лица понуђача. 
3.2) За запослена лица копија уговора о 
раду и МА образац. 
3.3) За лица ангажована ван радног 
односа уговор-копија уговора о делу/уговора 
о обављању привремених и повремених 
послова или другог уговора о радном 
ангажовању и одговарајући М образац у 
складу са законом о раду односно законом о 
доприносима за обавезно социјално 
осигурање. 

4. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕ ДОКАЗА 
  

Неохпдан технички капацитет, 
Да понуђач располаже најмање са: 
4.1. форматизер за кројење плоча 
4.2. Кантерица за кантовање ивица 
4.3. ЦНЦ  машина за обраду 
плочастог намештаја 

 

 
Пописна листа на дан 31.12.2017. године 
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Б.   ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА ПАРТИЈУ 2. –  
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА  И МАТЕРИЈАЛ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, 
а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и 
то: 
 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА 

 
 
 

Неопходан финансијкси капацитет 
је да понуђач није био неликвидан, 
односно у блокади од 01.01.2017. 
године до дана објављивања позива 
за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 

 Потврда Народне Банке Србије - 
Одељење принудне наплате о броју дана 
неликвидности, чији датум издавања не 
може бити пре дана објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу јавних 
набавки. 
 

2. ПОСЛОВНИ  КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА 

 
 
 

 
Неопходан пословни капацитет је 
да понуђач поседује потврду о 
произвођачкој гаранцији за сву 
понуђену опрему за коју се тражи 
произвођачка гаранција. 
 
 

 Потврда произвођача опреме или 
локалне канцеларије произвођача 
опреме (за територију Републике Србије) 
којом се потврђује да је захтевани гарантни 
период подржан од стране произвођача 
опреме. Потврда се односи на сву понуђену 
опрему за коју се тражи произвођачка 
гаранција, мора бити насловљена на јавну 
набавку и мора се односити на територију 
Републике Србије. Наведене потврде могу 
бити достављене на енглеском језику. 

 

 
 

Напомена за партију 1. и за партију 2: 
 
Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 

групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач мора сам да испуњава све 
услове. 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
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 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне 
регистре. 
 Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно да 
приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 
 Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на 
којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља 
у изворном електронском облику. 
 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. 
 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. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 
 

 1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Одлука о додели уговора биће донета на основу критеријума најнижа понуђена цена и за 
партију 1. и за партију 2. 

 
2. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ 
ПОНУДА СА ИСТОМ НАЈНИЖОМ ЦЕНОМ  

 
  У случају да пристигну две или више прихватљиве и одговорајуће  понуде са истом 

најнижом понуђеном ценом, Други наручилац ће доделити уговор оном понуђачу  који понуди 
дужи рок важења понуде. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 
донети одлуку о додели уговора, Други наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен 
путем жреба. Други Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о 
датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде 
које имају једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба 
Други наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на извученом 
папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом поступку, Дргуи наручилац 
ће доставити записник извлачења путем жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
  Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 

1) Образац понуде за партију 1. (Образац 1 А); 
2) Образац понуде за партију 2. (Образац 1 Б); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 3); 
5) Образац изјаве о поштовању обавеза за учешће из члана 75. став 2. ЗЈН (Образац 4); 
6) Образац изјаве о поштовању обавеза за учешће из члана 75. став 2. ЗЈН за 

подизвођача, (Образац 5); 
7) Референтна листа (Образац 6) 
8) Потврда о референцама (Образац 7) 
 
Техничка спецификација – образац структуре цена за партију 1. 
Техничка спецификација – образац структуре цена за партију 2. 
Модел уговора за партију 1. 
Модел уговора за партију 2. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 А 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА ДОБРА – ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА У 

ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ УСЛОВА ЗА РАД СТАРТАПОВА 
–  
 

ПАРТИЈА 1: КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра –  (понуђач уписује 
свој деловодни број) 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Понуђач је уписан у Регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 
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 
 
 



 

Конкурсна документација за јавну набавку добра  – Опремање регионалног иновационог стартап центра 

 у циљу обезбеђивања техничкотехнолошких услова за рад стартапова, ЈН К 71/18 

39/73 

 
 
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: 

 

 
 

Подизвођач уписан у регистар понуђача 
АПР 

ДА НЕ 

 
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: 

 

 Подизвођач уписан у регистар понуђача 
АПР 

ДА НЕ 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
 
 
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 ДОБРА - ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 
ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ УСЛОВА ЗА РАД СТАРТАПОВА –  

 
ПАРТИЈА 1: КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
___________________ динара 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 
___________________ динара 

 
Рок и начин плаћања 
 

Након испоруке предмета уговора у целости, у року 
не дужем од 45 дана од дана пријема исправне 
фактуре и отпрменице од стране Првог Наручиоца 

 
Рок важења понуде 
 

 
____ дана од дана отварања понуда 

(не краће од 30 дана) 
 
Рок испоруке 
 

 
У року од 20 дана од дана закључења уговора 

 
Гарантни рок 
 

____ године од дана примопредаје предмета 
уговора. 
 (Најмање 2 године од дана примопредаје предмета 
уговора) 

 
Место испоруке 
 

Економски факултет у Суботици, Адолфа Сингера 
12, Суботица 

 
- Понуду сачинити према спецификацији добра која је предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 
- Цена се исказује у динарима и мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава 
печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла) 
- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем, 
- У случају да има више чланова групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући 
део  обрасца копирати у довољном броју примерка, 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 Б 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА ДОБРА – ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СТРТАП ЦЕНТРА У ЦИЉУ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ УСЛОВА ЗА РАД СТРАТАПОВА –  
 

ПАРТИЈА 2: РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра –  (понуђач уписује 
свој деловодни број) 

 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Понуђач је уписан у Регистар понуђача АПР ДА НЕ 
 
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: 

 

 
 

Подизвођач уписан у регистар понуђача 
АПР 

ДА НЕ 

 
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: 

 

 Подизвођач уписан у регистар понуђача 
АПР 

ДА НЕ 

 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да 
се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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 4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
 
 
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. 
 
 
 
 



 

Конкурсна документација за јавну набавку добра  – Опремање регионалног иновационог стартап центра 

 у циљу обезбеђивања техничкотехнолошких услова за рад стартапова, ЈН К 71/18 

45/73 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБРА - ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 
ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ УСЛОВА ЗА РАД СТАРТАПОВА –  

 
ПАРТИЈА 2: РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ 

 
 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
___________________ динара 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 
___________________ динара 

Рок и начин плаћања 
 

Након испоруке предмета уговора у целости, у року 
не дужем од 45 дана од дана пријема исправне 
фактуре и отпрменице од стране Првог Наручиоца 

Рок важења понуде 
 

____ дана од дана отварања понуда 
(не краће од 30 дана) 

 
Рок испоруке 
 

 
У року од 20 дана од дана закључења уговора 

 
Гарантни рок 
 

____ године од дана примопредаје предмета 
уговора 
 (Најмање 3 године од дана примопредаје предмета 
уговора) 

 
Место испоруке 

Економски факултет у Суботици, Адолфа Сингера 
12, Суботица 

 
- Понуду сачинити према спецификацији добра која је предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 
- Цена се исказује у динарима и мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,  
- Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује и оверава 
печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла) 
- Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем, 
- У случају да има више чланова групе понуђача односно више подизвођача, одговарајући 
део  обрасца копирати у довољном броју примерка, 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2 

 
ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
На основу члана 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 

14/2015 и 68/2015) понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 
припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења, 
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
Р.бр. Врста трошка Јед. 

мере 
Кол. Јединична 

цена 
Укупна цена 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
УКУПНО ТРОШКОВИ: 

 

 
 
У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тражим накнаду 
трошкова припреме понуде за јавну набавку број ЈН К 71/18 за партију 1 и /или партију 2. 
/одговоарјуће заокружити. 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
   

 М.П.  

 
 
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 3   
 
 

 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 
Понуђач ______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број) 
 

потврђујем да дајем понуду за добра – ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ 
СТАРТАП ЦЕНТРА У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ 
УСЛОВА ЗА РАД СТАРТАПОВА –  ЈН К 71/18,  
 
ПАРТИЈА 1: КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, И/ИЛИ  
ПАРТИЈА 2: РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ, / одговарајуће заокружити 
 
без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
Други наручилац 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: Изјаву копирати у довољном броју 
примерака. Сваки члан групе понуђача мора приложити потписану изјаву од стране овлашћеног 
лица и оверену изјаву. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 4 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 
 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 

 
Понуђач 

_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

___________________________________  (назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број) 
 

 

да сам при састављању понуде за јавну набавку добра - ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 
ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ УСЛОВА ЗА РАД СТАРТАПОВА – ЈН К 71/18,  

 
ПАРТИЈА 1: КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, И/ИЛИ  
ПАРТИЈА 2: РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ, /одговарајуће заокружити 
 
поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  

условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде.   
 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 М.П.  

 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву мора приложити сваки члан Групе 
понуђача. Изјаве морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверена њиховим 
печатом. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5   

 
 
 
 
ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 

 
 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 
 

 
Подизвођач 

____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
____________________________________           (назив подизвођача, седиште, ПИБ, матични број) 

 
да сам при састављању понуде за јавну набавку добра – ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 

ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА У ЦИЉУ ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ УСЛОВА ЗА РАД СТАРТАПОВА – ЈН К 71/18,  

 
ПАРТИЈА 1: КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ, И/ИЛИ  

 ПАРТИЈА 2: РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ, /одговарајуће заокружити 
 

 поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и  
условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде. 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 

 М.П.  

 
 
 
 

Напомена: Овај образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем. 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 6 

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
О РЕАЛИАЗЦИЈИ УГОВОРА О ИСПОРУЦИ ДОБРА – У ПЕРИОДУ ОД 01.01.2017. ДО 

ДАНА ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
ПАРТИЈА 1. – КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

Редни 
број Назив наручиоца  

Датум 
реализације  
уговора 

Назив предмета 
набавке 

Вредност 
уговора 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

7.     

8.     

9.     

10.     

11.     

12.     

13.     

14.     

15.     

УКУПНО  

  
 
 
  
 

Датум и место  Понуђач 

 М.П.  
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ОБРАЗАЦ БРОЈ: 7 

На основу члана  77. став 2. тачка (2) ЗЈН наручилац/инвеститор 
___________________________________________ из __________________________ улица 
______________________________ број  ___ , ПИБ _________________________________  издаје  

ПОТВРДУ О РЕФЕРЕНЦАМА 

Којом  потврђујемо да је понуђач _______________________________________ из 
________________________________________ улица _________________________________ број  
____, као самостални добављач или учесник у заједничкој понуди у периоду  од 01.01.2017. године 
до дана објављивања позива за подношење понуда.: ________________________________________ 
___________________________________________________________________________ на основу 
закљученог уговора број __________________________ од __________________ у вредности од 
________________________  динара испоручио канцеларијски намештај квалитетно и у роковима 
у складу са уговором.  

 
 

Потврда се издаје на захтев понуђача ____________________________ ради учешћа у отвореном 
поступку јавне набавке добра – опремање регионалног иновационог стартап центра у циљу 
обезбеђивања техничкотехнолошких услова за рад стартапова - канцеларијског намештаја, ЈН К 
71/18, Партија 1. 

Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни: 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

наручиоца 

 М.П.  

Напомена: Образац “Потврда за референце” понуђач ће копирати и доставити уз своју понуду за 
сваки уговор посебно. 

Наручилац ће прихватити и друге обрасце потврде, уколико садржи све податке из ове потврде. 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА –  
ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА У ЦИЉУ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ УСЛОВА ЗА РАД СТАРТАПОВА –  
ПАРТИЈА 1: КАНЦЕЛАРИЈСКИ НАМЕШТАЈ 

             
У Г О В О Р 

о јавној набавци добра – опремање регионалног иновационог стартап центра у циљу 
обезбеђивања техничкотехнолошких услова за рад стартапова - 

канцеларијског намештаја 
редни број ЈН К 71/18, Партија 1  

 
 
 закључен дана ____________. године  између: 
 

1. Економског факултета у Суботци, Универзитет у Новом Саду, Суботица, 
Сегедински пут 9-11. ПИБ 100844270, матични број 08105090, Буџетски рачун, Управа за 
трезор 840-1045660-31, сопствени - Управа за трезор број 840-1045666-13, које заступа,  
декан проф. др Александар Грубор   (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и 

 
2._________________________________________________________________, са седиштем 
у _________________________, улица ________________________________ број ___, ПИБ: 
______________________, матични број: _______________________, рачун број: 
__________________________________ код_________________________ банке, које 
заступа директор _________________________(у даљем тексту: Добављач), са друге стране 

 
____________________________________ ___________________________________   

____________________________________ ___________________________________  

____________________________________                            ___________________________________ 

____________________________________                            ___________________________________    

         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 - да је Наручилац, на основу члана 32. и  члана 50. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15) и Одлуке о спровођењу поступка јавне 
набавке од стране више наручилаца број IV-404-607/2018 од дана 23.11.2018., Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број: IV-404-609/2018 од 23.11.2018. године те на основу позива за 
подношење понуда за набавку добра  -  опремање регионалног иновационог стартап центра у циљу 
обезбеђивања техничкотехнолошких услова за рад стартапова, Партија 1. – Канцеларијски 
намештај, спровео отворени поступак јавне набавке број ЈН К 71/18, 

- да је Добављач доставио понуду број _________ од _____ 2018. године која је код 
Наручиоца заведена под бројем *******/2018-** дана **.**.2018. године и која се налази у 
прилогу уговора и саставни је део овог уговора, 

- да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне 
документације,  
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- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о 
додели уговора Добављачу за предметно добро.  

Понуда и техничка спецификација - структура цене се налазе у  прилогу овог Уговора и 
чине његов саставни део.  

 
Члан 2. 

 Предмет уговора је добро – канцеларијски намештај у свему према техничкој 
спецификацији добара Наручиоца и понуде Добављача дате у поступку јавне набавке спроведеним 
под бројем ЈН К 71/18, за партију 1.  за на основу Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 
IV-404-609/2018 од 23.11.2018. године. 

 
Члан 3. 

Укупна уговорена вредност канцеларијског намештаја из члана 2. овога уговора  са свим 
трошковима транспорта, утовара, истовара, паковањима и помоћним заштитним средствима 
потребним да се спрече оштећења или губитак добара и другим зависним трошковима, утврђена је 
према понуди Добављача и износи: 

 
__________________________ динара   без ПДВ 

_________________________ динара    ПДВ 

       ========================================= 

  Укупно : __________________________ динара   са ПДВ 

(Словима: _________________________________________________________________________ 
___/100) а све према понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део овога 
уговора.  
 Уговорне стране сагласно изјављују да су цене добра које су предмет овог Уговора по 
спецификацији фиксне и оне се не могу мењати до коначне реализације уговора.   
     

Члан 4. 
 Добављач се обавезује да приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 дана, од 
дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница 
треба да буде потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на 
последњој линији. 
  Добављач мора уз меницу да достави уредно попуњено и потписано менично овлашћење – 
писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10 % 
(десет посто) од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први 
позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз меницу мора бити 
достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан 
са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног 
за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз меницу доставити и 
потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.  
 Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи 
од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају ако 
Добављач не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
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 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити 
враћено. 
 Средство финансијског обезбеђења се не може вратити док се уговор не реализује у 
целости. 

Менично овлашћење треба да гласи на Економски факултет у Суботици, Универзитет у 
Новом Саду, Суботица, Сегедински пут 9-11. 

 
Члан 5. 

Добављач се обавезује да добра из члана 2. овог Уговора испоручи по закључењу овог 
уговора, у року од  20 дана, од дана закључења уговора. 
 Ако Добављач не испоручи добра у количинама, траженог квалитета и у року предвиђеном 
у ставу 1. овог члана, Наручилац ће зарачунати пенале у износу од 0,1 % цене дате за добра у 
техничкој спецификацији  са структуром цена чија испорука касни, за сваки дан закашњења, с тим 
што укупан износ пенала зарачунатих због кашњења може износити максимално 10 % од укупне 
уговорене цене. 

 
Члан 6.  

 Предметна добра  морају бити нова и упакована, у амбалажи и на начин који је прописан за 
ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или потпуног оштећења при 
утовару, транспорту, претовару и истовару. 
  

Члан 7. 
  Добављач гарантује да добра која су предмет овог уговора немају никакве недостатке 
односно да имају одређене карактеристике у складу са техничком спецификацијом Наручиоца и 
понудом Добављача, те одговарају у свему у погледу траженог квалитета материјала, израде и 
функционалности. 
 Квантитативну и квалитативну и контролу  и пријем добара приликом испоруке овлашћено 
лице Наручиоца  ће вршити уз присиутво представника Добављача, при чему ће сачинити 
записник о квантитативном и квалитативном пријему добара. 
 Видљиви недостаци и очигледне грешке ће се констатовати у Записнику из става  2. овог 
члана, чиме се сматра да је Добављач обавештен. 
 О скривеним недостацима, Наручилац обавештава Добављача најкасније у року од 5 дана, 
од дан њиховог откривања. 
 Добављач је дужан да отклони уочене недостатке или преда  Наручиоцу друго добро без 
недостатка, у року од 5 дана, од дана пријема обавештења из става 3.и 4. овог члана.  
 У случају неисправности, као и у случају лошег квалитета и неблаговремене испоруке, 
Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор без отказног рока и реализује  средство 
финансијског обезђеђења из члана 4. овог Уговора. 

 
Члан 8. 

  Гарантни рок предметних добара  је  ___  године од дана примопредаје предмета уговора – 
од дана потписивања Записника о квантитаивном и квалитативном пријему добара.  
 Добављач се обавезује да ће у гарантном року на први писмени захтев Наручиоца, о свом 
трошку отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара, а која 
настаје редовном употребом. 
 Уколико су недостаци такви да се не могу отклонити поправком, Добављач је дужан да 
предметно добро замени новим исправним добром. 
 У гарантном року одазив на евентуалне интервенције или поправке не може бити дуже од 
48 сати по позиву Наручиоца. 
   

Члан 9. 
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Наручилац се обавезује да  уговорену цену из члана 3. овог Уговора исплати  на рачун 
Добављача број ______________________________ код банке 
_________________________________, након испоруке предмета уговора  у целости, у року  не 
дужем од 45 дана од дана пријема иправне фактуре од стране наручиоца,  са тачно наведеним 
називима и количинама испоручених добара, уз који ће бити приложене оверене отпремнице о 
количини и врсти испоручених добара.   

 
Члан 10. 

Добављач се обавезује да предмет Уговора  испоручи на адресу  Економски факултет у 
Суботици, Адолфа Сингера 12, у Суботици. 

 
Члан 11. 

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други позитивно правни прописи, технички нормативи и стандарди 
који регулишу ову област. 

 
Члан 12. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности сагласношћу 
уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се цену, која мора бити фиксна током важења 
Уговора. 

Члан 13. 
 Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 
промене, писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује 
на прописани начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама које 
могу утицати на реализацију овог уговора. 

 
Члан 14. 

Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 
решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решења спорних питања уговара се надлежност 
Привредног суда у Суботици. 

 
Члан 15. 

Уговор је сачињен у 7 (седам)   истоветних примерака од којих Наручилац задржава  6 
(шест) примерака, а Добављач 1 (један) примерак. 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране уговарача. 
  Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
- Прилог бр. 1. Техничка спецификација – структура цене; 
- Прилог бр. 2. Понуда Добављача 
- Прилог бр. 3. Споразум о заједничком подношењу понуде/ у случају да је понуда 

поднета од стране групе понуђача. 
    

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
        

Директор,   
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Напомена: понуђач је дужан да попуни образац модела уговора и да овлашћено лице потпише и  
овери, са којим потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
 Понуђач попуњава податке за другог понуђача или подизвођача само у случају да понуду 
подноси група понуђача или понуду подноси понуђач са подизвођачем. 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА –  
ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА У ЦИЉУ 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ТЕХНИЧКОТЕХНОЛОШКИХ УСЛОВА ЗА РАД СТАРТАПОВА –  
ПАРТИЈА 2:  РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И МАТЕРИЈАЛ 

            
У Г О В О Р 

о јавној набавци добра – опремање регионалног иновационог стартап центра у циљу 
обезбеђивања техничкотехнолошких услова за рад стартапова  -  

рачунарска опрема и материјал 
редни број ЈН К 71/18, Партија 2. 

 
 закључен између: 
 

1) 1. Економског факултета у Суботци, Универзитет у Новом Саду, Суботица, 
Сегедински пут 9-11. ПИБ 100844270, матични број 08105090, Буџетски рачун, Управа за трезор 
840-1045660-31, сопствени Управа за трезор број 840-1045666-13, које заступа,  Декан проф. др 
Александар Грубор   (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране,  и 
 

2) _________________________________________________________________, са 
седиштем у _________________________, улица ________________________________ број ___, 
ПИБ: ______________________, матични број: _______________________, рачун број: 
__________________________________ код_________________________ банке, које заступа 
директор _________________________(у даљем тексту: Добављач), са друге стране 
 
________________________________         __________________________________     
________________________________                                      __________________________________                                      
________________________________                                      __________________________________ 
________________________________      __________________________________     
________________________________                                      __________________________________                                    
________________________________                                      __________________________________ 
________________________________                                      __________________________________                                     
________________________________                                      __________________________________  
 (остали понуђачи из групе понуђача)                                (назив подизвођача) 
 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 
-     да је Наручилац, на основу члана 32. и  члана 50. Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15) и Одлуке о спровођењу 
псотупка јавне набвке од стране више наручилаца број IV-404-607/2018 од дана 23.11.2018,  
Одлуке о покретању поступка јавне набавке број IV-404-609/2018,  Позива за подношење понуда 
за набавку добра  -  опремање регионалног иновационог стартап центра у циљу обезбеђивања 
техничкотехнолошких услова за рад стартапова, Партија 2. - нова рачунарска опрема и материјал,  

-     да је Добављач доставио понуду број _________ од _____ 2018. године која је код 
Наручиоца заведена под бројем ************ дана ********* и која се налази у прилогу уговора и 
чини његов саставни део, 

-     да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из конкурсне 
документације, која спецификација се налази у прилогу овог Уговора и чини његов саставни део, 
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-     да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о 
додели уговора за предметна добра, под бројем **********, дана **.**.2018. године, којом 
одлуком је уговор додељен Добављачу. 

Члан 2. 
 Предмет уговора су добра – нова рачунарска опрема и материјал, у свему према техничкој 
спецификацији добра Наручиоца и понуде Добављача дате у поступку спроведеним под бројем ЈН 
К 71/18, Партија 2. 
 

Члан 3. 
 Вредност уговорених добара из члана 1. овога уговора укупно износи: 
 

__________________________ динара без ПДВ-а 
 
_________________________  динара ПДВ 
 

               ========================================= 
 
 Укупно : __________________________ динара са ПДВ-ом 
 
(Словима: __________________________________________________________ и __/100)  
а све према понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део овога уговора.  
 Уговорена цена је фиксна и она се не може мењати до коначне реализације уговора. 
 У цену су урачунати сви трошкови Добављача, који настају или могу настати у вези са 
испоруком предметних добара  и осталих трошкова који настају у вези са извршењем уговорних 
обавеза. 

 
Члан 4. 

 Добављач се обавезује да приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 дана, од 
дана закључења уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница 
треба да буде потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на 
последњој линији. 
  Добављач мора уз меницу да достави уредно попуњено и потписано менично овлашћење – 
писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10 % 
(десет посто) од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први 
позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз меницу мора бити 
достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке коју 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.  
 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан 
са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног 
за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз меницу доставити и 
потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.  
 Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи 
од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац може реализовати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају ако 
Добављач не извршава своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити 
враћено. 
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 Средство финансијског обезбеђења се не може вратити док се уговор не реализује у 
целости. 

Менично овлашћење треба да гласи на Економски факултет у Суботици, Универзитет у 
Новом Саду, Суботица, Сегедински пут 9-11,  ПИБ 100844270, матични број 08105090. 

 
Члан 5. 

 Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора 
изврши на рачун Добављача број ________________________________________ код 
___________________ банке, након испоруке добара у целости, у року од 45 дана од дана пријема 
исправне фактуре од стране Наручиоца и потписане отпремнице од стране Наручиоца.  
  

Члан 6. 
Добављач се обавезује да добра из члана 2. овог Уговора испоручи по закључењу овог 

уговора у року од  20 дана, од дана закључења уговора. 
 Уз предметна добра, Добављач мора испроучити и сву пратећу  техничку документацију – 
техничка упутства, упутства за употребу, гарантни лист и другу потребну документацију. 

 
Члан 7. 

 Гарантни рок предмета уговора  износи  ____ године од дана примопредаје предмета 
уговора. 
 Добављач се обавезује да ће у гарантном року на први писмени захтев Наручиоца, о свом 
трошку отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара, а која 
настаје редовном употребом. 
 Уколико су недостаци такви да се не могу отклонити поправком, Добављач је дужан да 
предметно добро замени новим исправним добром. 
 У гарантном року одазив на евентуалне интервенције или поправке не може бити дуже од 
48 сати по позиву Наручиоца. 
 

Члан 8. 
Добављач се обавезује да предмет Уговора испоручи на адресу Суботица,  Адолфа Сингера 

12, без транспортних трошкова. 
 

Члан 9. 
Добављач гарантује да добра која испоручује, а које су предмет набавке,  одговарају у 

свему техничкој спецификацији у погледу тражених функционалности и да су нова, некоришћена и 
да су искључиво оригинали.  
 Квалитативну и квантитативну контролу и пријем добара приликом испоруке овлашћено 
лице Наручиоца ће вршити уз присуство представника Добављача, при чему  ће сачинити и 
потписати Записник о квантитативном и квалитативном пријему. 
 Видљиви недостаци у квалитету и очигледне грешке, контатоваће се у записник  из става 2. 
овог члана, чиме се сматра да је Добављач обавештен. 
 О скривеним недостацима, Наручилац обавештава Добављача, најкасније у року д 8 дана 
од дана његовог откривања. 
 Наручилац, у случају кад обавести Добављача о недостацима, има право да захтева од 
Добављача да отклони недостатке или да му преда друго ново добро без недостатака, што је 
Добављач дужан да уради у року од 7 дана, од дана од дана пријема обавештења. 
 У случају неисправности, као и у случају  лошег квалитета и неблаговремене испоруке, 
Наручилац задржава право да једнострано раскине Уговор без отказног рока. 
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Члан 10. 
 Уговор се раскида изјавом у писаној форми која се доставља другој уговорној страни и са 
отказним роком од 15 дана од дана пријема изјаве. Изјава мора да садржи основ за раскид уговора. 
 Свака од уговорних старна има право на раскид овог уговора у случају неиспуњења 
уговорних обавеза друге уговорне стране 

 
Члан 11. 

 Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе, које доведу до ометања 
или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна ће 
се продужити за време трајања више силе. 
 Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу 
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
  

Члан 12. 
 Уколико Добављач не поштује уговорене рокове, и  својом кривицом касни са испоруком 
предмета уговора, дужан је  платити Наручиоцу уговорну казну у износу од  0,5‰ дневно, од 
укупне вредности предмета уговора за сваки дан закашњења, а највише  10% од уговорене 
вредности добра. 
 Наплату уговорене казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача, 
умањењем рачуна. 
 Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду стварне штете коју Добављач проузрокује 
Наручиоцу.  
 

Члан 13. 
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима и други позитивно правни прописи, технички нормативи и стандарди 
који регулишу ову област. 
 

Члан 14. 
 Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о јавним набавкама, без 
одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује 
на прописан начин. 
 

Члан 15. 
Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 

решавати мирним путем – споразумно. 
У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се надлежност 

Привредног суда у Суботици. 
 

Члан 16. 
Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних разлога, сагласношћу 

уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током важења 
Уговора. 

 
Члан 17. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе представљају израз њихове стварне воље. 
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Члан 18. 
Овај уговор је сачињен у 7 (седам) истоветних примерака, од којих Наручилац задржава 6 

(шест) примерка, а Добављач 1 (један) примерак.  
 
 

 Прилози и саставни делови овог Уговора су: 
- Прилог бр. 1. Техничка спецификација – структура цене; 
- Прилог бр. 2. Понуда Добављача 
- Прилог бр. 3. Споразум о заједничком подношењу понуде/ у случају да је понуда 

поднета од стране групе понуђача. 
 
 

ДОБАВЉАЧ  НАРУЧИЛАЦ 
    

   
   
 
             
Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и оверен печатом 
Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.  
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача у модел 
уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 
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VIII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
 

Сагласно члану 61. став 4. ЗЈН, понуђач треба да сачини понуду према упутству 
Наручиоца. 

  
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на српском језику. 

У случају да неки докуменат издат на неком другом језику, понуђач је дужан да приложи оверени 
превод на спрском језику, од стране судског тумача. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача и контакт телефон.  
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: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра –  ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 
ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА - ЈН К 71/18, ПАРТИЈА ___ - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се може и лично предати у Градској управи, Суботица, Трг слободе 1, у Градском 
услужном центру, пријемно место 10. или 11.  

Други 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 Други 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 сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 

Пожељно је да сви документи у понуди буду повезани јемствеником, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не оштете 
листови. 

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име 
подносиоца понуде.  

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико постоје 
исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.  

Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију и преузму са:  
- Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs 
- Портала – интернет странице Другог наручиоца: www.subotica.rs 

 
  3. ПАРТИЈЕ 
 

Предмет јавне набавке је обликован по партијама. Понуђач може да поднесе понуду за 
једну од партија или за обе партије. 
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Предмет јавне набавке је обликован у  2  партије: 
Партија 1:  Канцеларијски намештај 
Партија 2:  Рачунарска опрема и материјал 

 
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: Град Суботица, Градска 
управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: ,,Измена понуде за јавну набавку добра, 
ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА - ЈН К 71/18, 
ПАРТИЈА ___ - НЕ ОТВАРАТИ  / понуђач или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 
ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА - ЈН К 71/18, ПАРТИЈА ___ - НЕ ОТВАРАТИ ” или 

“Опозив понуде за јавну набавку добра, ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 
ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА - ЈН К 71/18, ПАРТИЈА ___ - НЕ ОТВАРАТИ ”  или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра, ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ 
ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА - ЈН К 71/18, ПАРТИЈА ___ - НЕ ОТВАРАТИ ”. 
 Понуђач уписује на коју партију се односи измена, допуна или опозив понуде.  
 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 1А, Образац 1Б), 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 
1А, Образац 1Б),  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, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
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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) 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,  

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

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у  складу са 
Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

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. 
Плаћање ће Први Наручилац извршти након испоруке предмета набавке у целости, у року 

не дужем од  45 дана од дана пријема исправног рачуна и отпремнице од стране Првог Наручиоца 
(у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012) и   

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева плаћање аванса. 
Добављач испоставља рачун са назнаком Економски факултет у Суботици, Универзитет у 

Новом Саду, ПИБ 100844270, Матични број 08105090, рачун број 840-1045666-13, Управа за 
трезор. 

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока  

 Гаранти рок мора да износи најмање 2 године, од дана примопоредаје предмета уговора – 
за канцеларијски намештај – партија 1. 
 Гарантни рок мора да износи најмање 3 године, од дана примопоредаје предмета уговора – 
рачунарска опрема и материјал – партија 2. 
 

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Испорука предмета уговора је у року од 20 дана од дана закључења уговора.  
Место испоруке – Економски факултет у Суботици, Суботица, Адолфа Сингера 12. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
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Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 

понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 

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

свим трошковима, које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир укупна цена без пореза на додату вредност. 

Цена по јединици мере је фиксна и не може се мењати, до коначне реализације уговора.  
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. 
Понуда са варијантама није дозвољена.  
Попуст на понуђену цену није дозвољен.  
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је приликом подношења понуде, дужан да достави: 

 11.1. Бланцо сопствену меницу за озбиљност понуде - понуђач је у обавези да приликом 
подношења понуде достави бланко сопствену меницу за обзиљност понуде. Меница треба да буде 
и потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. 
  Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, на име гаранције за озбиљност понуде и са назначеним номиналним износом од 10% (десет 
посто) од укупне вредности понуде без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први позив са 
клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив»,. Уз меницу мора бити 
достављена и копија картона депонованих потписа, који је издат од стране пословне банке. Картон 
депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач наводи у 
меничном овлашћењу – писму.  
 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан 
са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног 
за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз меницу доставити и 
потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.  

Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 60 (шесдесет) дана дужи 
од дана отварања понуда. Наручилац ће активирати средство обезбеђења за озбиљност понуде: 

- ако је понуђач изменио, или опозвао понуду за време трајања важности понуде без 
сагласности наручиоца, иако је понуђач био упознат са чињеницом да је његова понуда прихваћена 
од Наручиоца као најповољнија, 

-  ако је понуђач коме је додељен уговор, одбио да потпише уговор сходно условима из 
понуде,  

- ако  понуђач коме је додељен уговор у року од 5 дана, од дана закључења уговора, не 
достави тражено средство обзебеђења добро извршење посла.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 
 По потписивњу уговора са изабраним понуђачем средство финансијског обезбеђења ће 
бити враћено. 
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 Понуђач посебно подноси бланцо сопствену меницу  за озбиљност пондуе за партију 1. и 
посебно за партију 2., уколико подноси понуду за обе партије. 
 Менично овлашћење треба да гласи на Економски факултет у Суботици, Универзитет у 
Новом Саду, ПИБ 100844270, Матични број 08105090, рачун број 840-1045666-13, Управа за 
трезор. 
 
 11.2. Бланцо сопствену меницу за добро извршење посла – Изабрани понуђач је у 
обавези да приликом закључења уговора или најкасније  року од 5 дана, од дана закључења 
уговора достави бланко сопствену меницу за добро извршење посла. Меница треба да буде 
потписана од стране лица овлашћеног за заступање у десном доњем углу на последњој линији. 
  Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – 
писмо, на име гаранције за добро извршење посла и са назначеним номиналним износом од 10% 
(десет посто) од укупне вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, да се може наплатити на први 
позив са клаузулом, «без протеста» «безусловна» и «платива на први позив». Уз меницу мора бити 
достављена и копија картона депонованих потписа, која је издата од стране пословне банке. 
Картон депонованих потписа који се прилаже мора да буде издат од пословне банке коју понуђач 
наводи у меничном овлашћењу – писму.  
 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу – писму мора бити идентичан 
са потписом или потписима са картона депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног 
за заступање менично овлашћење – писмо остаје на снази. Потребно је уз меницу доставити и 
потврду да је меница евидентирана у регистру меница и овлашћења који води НБС.  
 Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана дужи 
од дана истека рока за извршење свих уговорних обавеза понуђача.  

Поднето средство финансијског обезбеђења не може да садржи додатне услове за исплату, 
краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Наручилац може реализвоати средство обезбеђења за добро извршење посла у случају ако 
Добављач не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 По извршењу свих уговорних обавеза понуђача средство финансијског обезбеђења ће бити 
враћено. 
 Изабрани понуђач посебно подноси средство обезбеђења из става 1. уколико је уговор 
додељен за обе партије. 
Менично овлашћење треба да гласи на Економски факултет у Суботици, Универзитет у Новом 
Саду, ПИБ 100844270, Матични број 08105090, рачун број 840-1045666-13, Управа за трезор. 

 
 
12. 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. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити Министарство пољопривреде и 

заштите животне средине.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 

рад, запошљавање, борачка и и социјална питања. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
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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 тражити од Другог наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде.  

Други 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  за јавну набавку добра  
ОПРЕМАЊЕ РЕГИОНАЛНОГ ИНОВАЦИОНОГ СТАРТАП ЦЕНТРА - ЈН К 71/18”. 

Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације радним данима е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs у току 
трајања радног времена наручиоца од 07,00 до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати 
са датумом када је примљен. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs радним данима након 
истека радног времена наручиоца, тј. након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код 
наручиоца следећег радног дана. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или појашњењима 
конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs данима када Други 
наручилац не ради (викендом или у данима државног празника) примљени захтев ће се  
евидентирати првог следећег радног дана.  

Ако Дргуи 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 Други 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.  
 

15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

После отварања понуда Други 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 Други 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 Другог наручиоца, односно да омогући Другом 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Други Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
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  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Други наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 
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 нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   (Образац изјаве). 
  

17. 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. 
 

18. 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 Другом 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 се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-
маил: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Другог 
наручиоца. 
 Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште на 
емаил: javnenabavke@subotica.rs радним даном у току трајања радног времена Другог наручиоца 
од 07,00 часова до 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је и 
примљен. 
 Уколико  заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште на 
емаил: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена Другог наручиоца то 
јест након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код Другог наручиоца следећег 
радног дана. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за заштиту права понуђача е-маилом на адресу 
javnenabavke@subotica.rs данима када наручилац не ради (викендом или у данима државног 
празника) примљени захтев ће се  евидентирати првог следећег радног дана. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматрће се благовременим ако је примљен од стране Другог 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Други наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 63. става 3. ЗЈН, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.                  

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.  
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Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње Другог 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. члана 149. ЗЈН, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу 
од 120.000,00 динара, уколико захтев подноси пре отварања понуда.  

Подносилац захтева је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
износу од 120.000,00 динара, ако се захтев подноси након отварања понуда.  

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

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе из члана 156. ЗЈН која 

мора да садржи следеће елементе: 
     (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
    (2) да представља доказ о извршеној уплати  таксе што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога; 
     (3)  износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
     (4)  број рачуна буџета: 840-30678845-06; 
     (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 
     (6)  позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев 
за заштиту права ЈН К 71/18, ПАРТИЈА ___; 
     (7)  сврха: такса за ЗЗП;  назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
     (8)  корисник: буџет Републике Србије; 
     (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 
извршена уплата таксе; 
     (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и  све друге напред поменуте елементе потврде о извршеној уплати таксе, као 
и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата републичке 
административне таксе;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други 
корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 
рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте 
елементе, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен 
рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Упутство се налази и на сајту Комисије за заштиту права, www.кјн.гов.рс.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 159. Закона 

 
19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 

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

20. ПРАВО УЧЕШЋА 
 

Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова доказује 
достављањем доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном 
документацијом где су услови ближе дефинисани. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа. 

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, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач 
може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 

Други Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из претходног 
става. 

 
21. ПОВЕРЉИВОСТ 

 
 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у 
горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. 

Други Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из 
понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци 
из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
  

22. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац може 
тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за појашњење биће 
прослеђени у писменој форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми. 

 
23. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Другог наручиоца, 
Други 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.  
 

 
 



 

Конкурсна документација за јавну набавку добра  – Опремање регионалног иновационог стартап центра 

 у циљу обезбеђивања техничкотехнолошких услова за рад стартапова, ЈН К 71/18 

71/73 

 
24. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Други Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63. 

Закона о јавним набавкама. 
 
 
25. ПРИМЕНА ЗАКОНА 

 
Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, 

стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији, нарочито Закона о јавним 
набавкама и подзаконских аката за ову област. 

 
26. ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
У циљу идентичног и потпуног разумевања Конкурсне документације, понуђач може 

тражити од Другог Наручиоца појашњење одређених одредби Конкурсне документације. Захтеве 
за појашњење и одговори биће објављени у складу са чланом 63. ЗЈН. 
  
 27. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Рок за подношење понуде је 24.12.2018. године до 09,00 часова.  
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу Другог наручиоца 

најкасније до термина из става 1. ове тачке,  без обзира на начин достављања. 
 

28. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Јавно отварање понуда почеће 24.12.2018. године у просторијама Другог Наручиоца, у 
Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 10,00 часова, у Старој Градској кући, у канцеларији 211-2. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују отварању понуда 

дужна су да предају Комисији за јавне набавке овлашћење за заступање понуђача. 
Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени 

представници понуђача. 
 

29. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Други Наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 

понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 
На основу члана 109. Закона о јавним набавкама наручилац доноси одлуку о обустави 

поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној оцени понуда или уколико нису испуњени 
услови за доделу уговора. 

Други Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се 
започети поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
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набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест 
месеци. 

Други Наручилац ће своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено 
образложити, посебно наводећи разлоге обуставе поступка и доставити понуђачима у року од три 
дана од дана доношења одлуке. 

Други Наручилац ће у одлуци о обустави поступка јавне набавке одлучити о трошковима 
припремања понуде из члана 88. став 3. Закона о јавним набавкама. 

 
 
30. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

 
Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива и 

конкурсне документације и ако уз тражене доказе из поглавља III Упутство како се доказује 
испуњеност услова поднесе и следеће обрасце, попуњене, оверене и од стране олвашћеног лица 
потписане: 

 
− Образац 1 А– Понуда за партију 1; и/или 
− Образац 1 Б – Понуда за партију 2; 
− Образац 2 – Трошкови припреме понуде (није обавезно) 
− Образац 3 – Изјава о независној понуди   
− Образац 4 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН  
− Образац 5 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за подизвођача 
− Образац 6 – Референт листа за партију 1. 
− Образац 7 – Потврда о референцама за Партију 1. 
− Техничка спецификација -  Структура цене за Партију 1. 
− Техничка спецификација -  Структура цене за Партију 2. 
− Модел уговора за Партију 1. и/или 
− Модел уговора за Партију 2. 
– Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, ако је подносилац понуде група понуђача 
дужан је да, поред горе наведених докумената доставе писмени, 

– Бланцо сопствена меница за озбиљност понуде за Партију 1. и/или 
– Бланцо сопствена меница за озбиљност понуде за Партију 2.  
– Техничка документација за партију 2. 

 
 Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом. 

Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, потписани 
и оверени печатом понуђача. 

Ако понуду подноси група понуђача овлашћени представник групе понуђача потписује и 
оверава печатом обрасце, осим за које је у конкурсној одкументацији одређено да мора сваки члан 
групе понуђача да попуњава, потпише и овери. (у ком случају се обрасци фотокопирају у 
потребном броју). 
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа с тим да је дужан да наведе који су то докази као и навести у понуди интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  
 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), Додатне услове 
група понуђача испуњава заједно (без подизвођача). 
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Уколико понуђач 
подноси понуду са подизвођачем, сам мора испуњавати све услове. 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, 
а Други наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Други наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
 Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
 Други Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
 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. 
 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. 
 Сходно члану 78. ЗЈН, понуђач, који је регистрован у Регистру понуђача, доказе из члана 
75. став 1. тачке 1)до 4) доказује достављањем Извода о регистрованим подацима из Регистра 
понуђача или навођењем интернет странице на којој се могу проверити подаци о регистрацији. 


