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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 покретању поступка 
јавне набавке број IV-404-276/2019 од дана 11.06.2019.г. и Решења о образовању комисије 
за  јавну набавку број IV-404-276/2019 од дана 11.06.2019.г. припремљена је Конкурсна 
документација за јавну набавку број ЈН К 29/19, ради јавне набавке добра – рачунарске 
опреме: 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 

 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
Град Суботица, Градска управа 
Трг слободе 1, 24000 Суботица   
ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, текући рачун: 840-27640-46, НБС Управа 

за трезор 
Интернет страница: www.subotica.rs  
 

ВРСТА ПОСТУПКА 
 

  Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора о јавној 
набавци у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
 

ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке је добро – рачунарска опрема 
 

НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
 
30230000 – рачунарска опрема  

 
КОНТАКТ 
 
Контакт: javnenabavke@subotica.rs 

 Радно време наручиоца је радним данима од 07,00 до 15,00 часова. 
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II ТЕХНИЧКA СПЕЦИФИКАЦИЈA 
 

 
 
1.   LASERSKI ŠTAMPAČ – 2 komada: 
Format: Paper handling input, standard 250-sheet input tray, 10-sheet priority tray 

Paper handling output, standard 150-sheet output tray 
Media sizes:  A4; A5; A6; B5 (JIS) 
Rezolucija štampe: Do 1200 x 1200 dpi 
Duplex štampa: Automatic (standard) 
Najveća brzina štampe (str/min): do 28 ppm 
Maksimalni mesečni obim štampe: do 30,000 pages 
Specifikacije skenera: Scanner type ADF, Flatbed 
Scan resolution: optical, do 300 dpi (colour and monochrome, ADF); do 600 dpi (colour, flatbed); do 
1200 dpi (monochrome, flatbed) 
Scan size (flatbed): maximum 215.9 x 297 mm 
Scan size (ADF):  maximum 215.9 x 355.6 mm 
Specifikacije kopira: Automatic document feeder capacity 35 sheets 

        Copy speed (black, normal quality, A4) Up to 28 cpm 

        Copy resolution (black text) 600 x 600 dpi 
Povezivost: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 10/100Base-TX 
Network ready Standard (built-in Ethernet) 
Garancija 3 godine 

 
2.  EKSTERNI HARD DISK – 1 komad: 
Format 2.5" 
Kapacitet 2TB 
Povezivanje USB 3.0 
Garancija proizvođača 3 godine 

 
3.  MIŠ – 4 komada: 
Povezivost: Bežični Interfejs  
USB Tip senzora: Optički  
Baterija: 1xAA  
Podržane tehnologije: Darkfield Laser Tracking (omogućava rad na bilo kojim površinama, čak i na 
staklu) 
Ostalo: Indikator statusa baterije  
Garancija:  
Garancija: 3 godine 

 
4.  KARTICA – 5 komada: 
Tip  microSD 
Kapacitet  64GB 
Klasa  UHS U1 
Adapter  Da 
Prava potrošača  60 meseci 
Tip: microSDXC + adapter 
Klasa: 10 UHS-I U1 
Kapacitet:64 GB 
Brzina čitanja: do 85 MB/s 
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5.  NAVIGACIJA – 1 komad: 
Displej  7" TFT LCD 
Rezolucija  800x480 px 

Zvučnik  1.5 W (4 Ohm) 
Priključci  3.5 mm stereo (slušalice), mini USB port 
FM predajnik  Da 
Memorijski ulaz  Micro SD port (do 32 GB) 
Audio formati  MP3/WMA/WAV 

Video formati  AVI/MPEG/WMV 
Foto formati  JPG/JPEG/BMP/PNG 
Operativni sistem (OS)  Win CE 6.0 
Procesor  MSB2531, ARM Cortex A7-800 Mhz 
GPS chipset  MSR2112-LF 
RAM memorija  265 MB (DDR3) 
ROM memorija  8GB (interna) 
Baterija  Punjiva litijumska 1600 mAh / 3.7 V (nezamenjiva) 
Pribor  Auto punjač, vakumski držač za vetrobransko staklo, mini USB kabel 
Garancija: 3 godine 

 
6. KAMERA – 1 komad: 
     
Rezolucija videa: 4K60 / 2.7K120 / 1440p120 / 1080p240  
Fotografije: 12MP / 30 fps Burst 
Vodootporna do 10m dubine 
Kartica: microSD™ (minimum Class 10 ili UHS-I) 
2-inčni displej, osetljiv na dodir 
Napredna stabilizacija videa 
Ugrađene  Wi-Fi + Bluetooth® tehnologije 
HDR fotografisanje 
3 mikrofona 
GPS + geolokacija snimljenog materijala 
Garancija: 3 godine 

 
7. BATERIJA ZA LENOVO T520 – 2 komada: 

 
Minimum 4400 mAh 
 
Ponuđač mora dostaviti tehničku dokumentaciju (opis proizvoda, datasheet-ovi i sl.) za svu ponuđenu 
opremu. Tehnička dokumentacija može biti dostavljena i na engleskom jeziku i  mora nedvosmisleno 
pokazivati da ponuđena dobra u potpunosti odgovaraju svim minimalnim tehničkim zahtevima. 

 
Procenjena vrednost javne nabavke iznosi 125.000,00 din bez PDV-a. 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 
 

 

А) 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.бр 

 
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 
 
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 
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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 V ове конкурсне документације. 
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Б.   ДОДАТНИ УСЛОВИ  
 
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 ДОСТАВИТИ ДОКАЗ: 

1.1. Понуђач је обавезан да достави потврду 

произвођача да је овлашћен за продају 
понуђене опреме. 
(Manufacturer's Authorization Form - MAF) 

1.1) Образац Ауторизације произвођача 

опреме или локалне канцеларије 
произвођача опреме (за територију 
Републике Србије) да је понуђач овлашћен 
за продају понуђене опреме, на територији 
Републике Србије, а која може да буде и на 

енглеском језику, и мора да буде 
насловљена на јавну набавку.  Неопходно 
је ову потврду доставити за сву понуђену 
опрему. 

 

1.2. Неопходно је да Понуђач достави  
потврду о произвођачкој гаранцији за сву 
понуђену опрему за коју се тражи 
произвођачка гаранција. 
 

1.2) 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, мора бити насловљена на јавну 
набавку и мора се односити на територију 
Републике  Србије. 

 
  

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.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно (без подизвођача). 
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. 
 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. 
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 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". 

 

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 прихватљивих  понуда са истом најнижом 
понуђеном ценом 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, Наручилац ће уговор доделити понуђачу који 
буде извучен путем жреба. 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, исти рок важења 
понуде. Извлачење путем жреба 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 биће додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, Наручилац ће доставити Записник о извлачења путем жреба. 
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IV ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 
 
 

  Саставни део понуде чине следећи обрасци: 
 

Образац број 1    –   Образац понуде 
Образац број 2    –   Образац трошкова припреме понуде  
Образац број 3    –   Образац изјаве о независној понуди 

Образац број 4    –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 
Образац број 5  –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за подизвођача 
Образац број 6  –    Oразац структуре цене, са упутством како да се попуни 
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ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА ДОБРА – РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 

Понуда бр ________________ од __________________  
 (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. 
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5) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ   
ЗА РАЧУНАРСКУ ОПРЕМУ ЈН К 29/19:  

I                                                УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ: 
II                                                                                     ПДВ: 
III                                        УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ: 

 
 

Рок за  плаћање: Након примопредаје предмета уговора у целости, у 
року не дужем од 45 дана од дана пријема исправне 
фактуре и отпремнице од стране Наручиоца 

Начин плаћања: 
 

вирмански 

 
Рок испоруке: 

 
30 дана од дана закључења уговора 

Место испоруке: 
 

Францо седиште  Наручиоца 

Рок важења понуде: ____ дана, од дана отварања понуде 
Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана 

отварања понуде 

Гарантни рок: 
 

Према гарантном року наведеном у техничкој 
спецификације Наручиоца 

 
 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 
који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и 
потписати образац понуде. 
Понуђач заокружује одговарајуће у  зависности да ли је уписан у Регистар понуђача АПР. 
 
 
 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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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 29/19. 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
   

   

 
 

 

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 – рачунарске опреме, ЈН К 29/19, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
 
 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
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 посебно приложити попуњену и потписану изјаву од 
стране овлашћеног лица. 
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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 – рачунарске опреме ЈН К 29/19, 
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 

   

 

 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Сваки члан групе понуђача мора да 
посебно приложи попуњену и од стране овлшћеног лица потписану Изјаву. 
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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 – рачунарске опреме број ЈН К 29/19, 
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 

   

 
 
 
 

Напомена: Овај образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем. 
Уколико се понуда подноси са више подизвођача, сваки подизвођач мора посебно да  приложи 
попуњену и стране овлашћеног лица потписну Изјаву. 
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V  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
        

 
У Г О В О Р 

о јавној набавци добра – рачунарске опреме 
Редни број ЈН К 29/19 

 
 закључен између: 
 

1. Градске управе Града Суботице, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, 
матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, коју заступа 
Начелник Градске управе,  Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (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. Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15) и Одлуке покретању поступка јавне набавке, те 
на основу позива за подношење понуда за набавку добра  -  нове рачунарске опреме спровео 

отворени поступак јавне набавке,  
-     да је Добављач доставио понуду број _________ од _____ 2019. 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, 
-     да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео одлуку о 

додели уговора за предметна добра, под бројем **********, дана **.**.2019. године, којом 
одлуком је уговор додељен Добављачу. 
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Члан 2. 
 Предмет уговора су добра – нова рачунарска опрема, у свему према техничкој 
спецификацији добра Наручиоца и понуде Добављача дате у поступку спроведеним под бројем ЈН 
К 29/19. 

 

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. 

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

Добављач испоставља рачун са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 
100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46, Народна банка, Управа за трезор. 
 Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који  ће 
вршити плаћање, и то на број ЈБКЈС 09693, Градска управа Суботица. 

Наручилац ће вршити плаћање са апропријацији у Буџету, односно у Финансијском плану 
за плаћање: Раздео 4, Глава 06, Програм 5, Функција 420, Корисник 17, конто 512221. 
  

Члан 5. 
Добављач се обавезује да добра из члана 2. овог Уговора испоручи по закључењу овог 

уговора, у року од  30 дана, од дана закључења уговора. 
 Уз предметна добра, Добављач мора испоручити и сву пратећу  техничку документацију – 
техничка упутства, упутства за употребу, гарантни лист и другу потребну документацију. 

 
Члан 6. 

 Гарантни рок предмета уговора  тече од дана примопредаје предмета уговора и траје како 
је предвиђено у техничкој спецификацији Наручиоца. 
 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. 
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 У гарантном року одазив на евентуалне интервенције или поправке не може бити дуже од 
48 сати по позиву Наручиоца. 
 

Члан 7. 
Добављач се обавезује да предмет Уговора испоручи францо седиште Наручиоца, 

Суботица, Трг слободе 1, без транспортних трошкова. 
 

Члан 8. 
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. 
 

Члан 9. 
 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 10. 

 Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе или  други оправдани 

разлози, које доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза у уговореоном 
року, рок извршења обавезе уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе или 
тих оправданих околности. 
 Уговорна страна погођена вишом силом или непредвиђеним околностима, одмах ће у 
писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 

одговарајуће доказе. 
  

Члан 11. 
 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 уговорне казне Наручилац ће извршити, без претходног пристанка Добављача, 
умањењем рачуна. 
 Уговорна казна не утиче на евентуалну накнаду стварне штете коју Добављач проузрокује 
Наручиоцу.  
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Члан 12. 
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 13. 

 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 14. 
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 15. 
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 16. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе представљају израз њихове стварне воље. 
 

Члан 17. 
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 и потписан од стране одговорног лица 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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VII 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. Техничка документација која се прилаже за 
сву понуђену опрему може бити достављена и на енглеском језику. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

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

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 –  РАЧУНАРСКА ОПРЕМА - ЈН К 29/19 - НЕ 
ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично предати у Градској управи, Суботица, Трг слободе 1, у 
Градском услужном центру, пријемно место 10 или 11.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која 
је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
    Понуда мора да садржи 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.  

У случају да понуду подноси привредно друштво или предузетник, за које по Закону о 

привредним друштвима није обавезна употреба печата, обрaсце неће оверавати. 
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 наручиоца: www.subotica.rs 
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  3. ПАРТИЈЕ 
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 

 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

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

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

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Суботица, Градска 
управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: ,,Измена понуде за јавну набавку добра – 
РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЈН К 29/19 - НЕ ОТВАРАТИ  или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра – РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЈН К 29/19 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 

“Опозив понуде за јавну набавку добра - РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЈН К 29/19 - НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра - РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЈН К 
29/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
   

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

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

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

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 
1) 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 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. 

 
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. 
Наручилац ће исплату рачуна извршити након примопредаје предмета уговора у целости, у 

року не дужем од 45 дана од дана пријема  рачуна и отпремнице, од стране Наручиоца. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева плаћање аванса. 
Добављач испоставља рачун са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг слободе 1. ПИБ 

100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  Народна банка, Управа за трезор. 
Регистрација фактуре се врши на број ЈБКЈС 09693 Градска урпава Суботица. 

 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока  

 Гарантни рок предметних добара не може бити краћи од гарантног рока одређеног у 
Техничкој спецификацији Наручиоца. 
 

9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок за испоруку предмета уговора је 30 дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке је францо седиште Наручиоца, без наплате транспортних трошкова. 

 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

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

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 
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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 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 заштите животне 

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

рад, запошљавање, борачка и и социјална питања. 
 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 

или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације -  РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЈН 
К 29/19”. 

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. 
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 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 наручилац не 
ради (викендом или у данима државног празника) примљени зхатев ће се  евидентирати првог 
следећег радног дана. 

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

рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
ЗЈН.  
 

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

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача 
(члан 93. Закона).  
  Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 
код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
  Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
  У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.  

 
15. 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). 

  
16. 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. 
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17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 

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

заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у 
конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да претрпи штету због 
поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

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

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако овим законом није другачије одређено.  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на е-
маил: javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу 
наручиоца. 

Уколико заинтересовано лице упути Захтев за заштиту права путем електронске поште на 
емаил: javnenabavke@subotica.rs радним даном у току трајања радног времена 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 наручиоца то јест 
након 15,00 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 

Уколико заинтересовано лице упути захтев за заштиту права 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 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке 
мале вредности и квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца три дана пре 
истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из 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, а пет дана у 

поступку јавне набавке мале вредности и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног 
споразума у складу са чланом 40а ЗЈН.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из ст. 3. и 4. 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. 

  



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку добра  

– рачунарске опреме, ЈН К 29/19 

30/37 

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 29/19 
     (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 

 
18. 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.  
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.  
 

19. 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. 
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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. 

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

 
20. УСЛОВИ И НАЧИН  ПЛАЋАЊА 

 
 Плаћање ће се вршити након сваке конкретне испоруке добара, сва плаћања вршиће се 
према испостављеним исправним рачунима са отпремницама. Максимална дужина рока за 
плаћање износи 45 дана.  

 
21. ПОВЕРЉИВОСТ 

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

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 наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, 
под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.  

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

тражити од 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 15.07.2019. године до 11,00 часова. 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 

рока из става 1. ове тачке без обзира на начин достављања. 

 
28. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 
Јавно отварање понуда почеће 15.07.2019. године у просторијама Наручиоца, у Суботици, 

Трг слободе 1, са почетком у 12,00 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, би могли 
активно учествовати у поступку. 

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и овлашћени 
представници понуђача. 
 

29. ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ И ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

Наручилац ће одбити понуду ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
4) 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. 

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 набавком због 
чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

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. 
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 Упутство како се доказује 
испуњеност услова поднесе и следеће обрасце попуњене и од стране овлашћеног лица потписане и 
друге документе: 
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− Образац 1    –   Понуда  

− 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  –     Структура цене 

− Модел уговора  

− Техничку документацију (опис производа, датасхеет-ови и сл.) за сву понуђену 
опрему 

   –   Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, ако је подносилац понуде група понуђача. 
     
  Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом. 
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                                                                                                                                                                        ОБРАЗАЦ БРОЈ:  6 
СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 

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. LASERSKI ŠTAMPAČ  
Format: Paper handling input, standard 250-
sheet input tray, 10-sheet priority tray 

Paper handling output, standard 150-
sheet output tray 
Media sizes:  A4; A5; A6; B5 (JIS) 
Rezolucija štampe: Do 1200 x 1200 dpi 
Duplex štampa: Automatic (standard) 
Najveća brzina štampe (str/min): do 28 
ppm 
Maksimalni mesečni obim štampe: do 
30,000 pages 
Specifikacije skenera: Scanner type ADF, 
Flatbed 
Scan resolution: optical, do 300 dpi (colour and 
monochrome, ADF); do 600 dpi (colour, 
flatbed); do 1200 dpi (monochrome, flatbed) 
Scan size (flatbed): maximum 215.9 x 297 mm 
Scan size (ADF):  maximum 215.9 x 355.6 mm 
Specifikacije kopira:  
Automatic document feeder capacity 35 sheets 
Copy speed (black, normal quality, A4) Up to 
28 cpm 
Copy resolution (black text) 600 x 600 dpi 
Povezivost: 1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Ethernet 
10/100Base-TX 
Network ready Standard (built-in Ethernet) 
Garancija 3 godine 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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2. EKSTERNI HARD DISK: 
Format 2.5" 
Kapacitet 2TB 
Povezivanje USB 3.0 
Garancija proizvođača 3 godine 
 

 
 

ком 

 
 
1 

     

3. MIŠ  
Povezivost: Bežični Interfejs  
USB Tip senzora: Optički  
Baterija: 1xAA  
Podržane tehnologije: Darkfield Laser 
Tracking (omogućava rad na bilo kojim 
površinama, čak i na staklu) 
Ostalo: Indikator statusa baterije  
Garancija: 3 godine 
 

 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
4 

     

4. KARTICA: 
Tip  microSD 
Kapacitet  64GB 
Klasa  UHS U1 
Adapter  Da 
Prava potrošača  60 meseci 
Tip: microSDXC + adapter 
Klasa: 10 UHS-I U1 
Kapacitet:64 GB 
Brzina čitanja: do 85 MB/s 
 

 
 
 
 
 

ком 

 
 
 
 
 
5 

     

5. NAVIGACIJA  
Displej  7" TFT LCD 
Rezolucija  800x480 px 
Zvučnik  1.5 W (4 Ohm) 
Priključci  3.5 mm stereo (slušalice), 
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mini USB port 
FM predajnik  Da 
Memorijski ulaz  Micro SD port (do 32 
GB) 
Audio formati  MP3/WMA/WAV 
Video formati  AVI/MPEG/WMV 
Foto formati  JPG/JPEG/BMP/PNG 
Operativni sistem (OS)  Win CE 6.0 
Procesor  MSB2531, ARM Cortex A7-
800 Mhz 
GPS chipset  MSR2112-LF 
RAM memorija  265 MB (DDR3) 
ROM memorija  8GB (interna) 
Baterija  Punjiva litijumska 1600 mAh 
/ 3.7 V (nezamenjiva) 
Pribor  Auto punjač, vakumski držač za 
vetrobransko staklo, mini USB kabel 
Garancija: 3 godine 
 

ком 1 

6. KAMERA – 1 komad: 
     
Rezolucija videa: 4K60 / 2.7K120 / 
1440p120 / 1080p240  

    Fotografije: 12MP / 30 fps Burst 
    Vodootporna do 10m dubine 
    Kartica: microSD™ (minimum Class 10 ili 
UHS-I) 
    2-inčni displej, osetljiv na dodir 
    Napredna stabilizacija videa 
    Ugrađene  Wi-Fi + Bluetooth® tehnologije 
    HDR fotografisanje 
    3 mikrofona 
    GPS + geolokacija snimljenog materijala 

ком       
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НАПОМЕНА: 
 
1. Понуђена добра морају у потпуности да одговарају задатим техничким карактеристикама. 
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 (колона 6) 
6. У колону 9.  уписује се понуђена укупна цена са ПДВ-ом, помножена количина (колона 4.) са јединичном ценом (колона 7)  
 

Датум и место  Потпис овлашћеног лица понуђача 

   

 
 

   Garancija: 3 godine 
 

7. BATERIJA ZA LENOVO T520 – 2 
komada: 
Minimum 4400 mAh 

ком       


