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На основу чл. 32. и чл. 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
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3/19 од 17.07.2019. године и Решења о образовању комисије, број 15788-4/19 од 17.07.2019. 
године, припремљена је: 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
1. Подаци о наручиоцима: 
Наручилац: ЈКП „Информатика“ Нови Сад  
Адреса: Булевар цара Лазара 3, Нови Сад; 
Интернет страница наручиоца:  www.nsinfo.co.rs/javnabavke 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку по партијама, у складу са Законом 
и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су добра – ЈН ПП 34/19 ОП – Рачунарска опрема. 
Шифра: 30200000 – Рачунарска опрема и материјал. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није резервисана јавна набавка. 
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација. 
 
7. Контакт (лице или служба)  
Лице (или служба) за контакт: Служба за комерцијалне послове – јавне набавке. 
Е - mail адреса: javne.nabavke@nsinfo.co.rs односно број факса: 021-528-014. 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke


4 | 62 
Конкурсна документација ЈН ПП 34/19 ОП – Рачунарска опрема 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке су добра – ЈН ПП 34/19 ОП – Рачунарска опрема. 
Шифра: 30200000 – Рачунарска опрема и материјал. 
 
2. Партије 
Набавка је обликована у 2 (две) партије, тако да се свака партија уговара засебно и то: 

- Партија  1 – Рачунарска опрема, 
- Партија  2 – Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме. 

 
Понуђач може да поднесе понуду за једну или обе партије. Понуда мора да обухвати најмање 
једну целокупну партију. 
 
У случају да Понуђач поднесе понуду за обе партије, она мора бити поднета одвојено, у складу 
са захтевом из конкурсне документације, тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
 
Уколико се достављају понуде за обе партије, Понуђач је у обавези да све обрасце ископира 
за сваку партију посебно, и да попуни, потпише и овери печатом у складу са захтевом из 
конкурсне документације. 
 
3. Врста оквирног споразума 
Наручилац не спроводи јавну набавку ради закључења оквирног споразума. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
УСЛУГЕ 

Oбразац бр. 1 
Партија 1 

Партија  1 – Рачунарска опрема 
Редни 
број  

Количина 

1 
Notebook – тип 1 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
2 

1.1 CPU / Процесор  Intel Core i3-7020U, 2-core, 4 Threads, 2,3Ghz, 3MB Cache 

1.2 Екран   
15.6" (396mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, 
220 nits, 16:9 aspect ratio 

1.3 RAM / Меморијски модули 
4GB DDR4-2133Mhz, dual-channel capable, 4GB memory 
soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM socket 

1.4 Hard disk drive   1TB HDD 5400rpm / SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high 
1.5 Графичка картица  Intel HD Graphics 620  

1.6 Портoви 
minimalno 2x USB 3.0, HDMI, Ethernet (RJ-45), 4-in-1 reader 
(MMC, SD, SDHC, SDXC) 

1.7 Камера  HD 720p, fixed focus, camera cover 
1.8 Тастатура spill-resistant 
1.9 Адаптер напајања AC adapter 

1.10 Комуникација 

WLAN 11ac, 1x1, Wi-Fi + Bluetooth combo adapter, M.2 
Card, Bluetooth 4.1 wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth 
combo adapter. 1x gigabit ethernet connection 

1.11 Батерија  Li-Ion 2-cell internal battery (30Wh) 

1.12 Безбедност 

Firmware TPM 2.0, integrated in chipset, Power-on 
password, hard disk password, supervisor password, 
security keyhole 

1.13 Стандарди EPEAT Silver; ENERGY STAR 6.1; RoHS-compliant 

2 
Notebook – тип 2 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
2 

2.1 CPU / Прoцесoр  
Intel Core i5-8250U, 4-cores, 8 Threads, 1,6Ghz/3,4Ghz, 6MB 
Cache 

2.2 Екран   
15.6" (396mm) FHD (1920x1080), anti-glare, LED backlight, 
220 nits, 16:9 aspect ratio 

2.3 RAM / Меморијски модули 

8GB 2400MHz DDR4, dual-channel capable, up to 4GB 
memory soldered to systemboard, one DDR4 SO-DIMM 
socket 

2.4 Hard disk drive   1TB HDD 5400rpm / SATA 6.0Gb/s, 2.5" wide, 7mm high 
2.5 Графичка картица  Intel HD Graphics 620  

2.6 Портoви 

minimalno 2x USB 3.0 (one with optional Always On), 1x 
USB 3.1 Type-C Gen 1, optional USB 3.1 Type-C Gen 1 (with 
the function of DisplayPort and PowerDelivery), VGA, HDMI, 
Ethernet (RJ-45), 4-in-1 reader (MMC, SD, SDHC, SDXC) 

2.7 Аудио Podrška za Stereo speakers Dolby® Audio™, 2W x 2 

2.8 Камера  HD 720p, fixed focus, camera cover 

 
Место и датум                            Понуђач 

    М. П.  
________________________            ______________________ 
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Oбразац бр. 1-1 
Партија 1 

 
2.9 Тастатура spill-resistant 

2.10 Адаптер напајања AC adapter 

2.11 Комуникација 

WLAN: 11ac, 1x1 + BT4.1: 11ac, 1x1, Wi-Fi + Bluetooth 
combo adapter, M.2 Card 11ac, 2x2 + BT4.1: 11ac, 2x2, Wi-
Fi + Bluetooth combo adapter, M.2 Card Bluetooth 4.1 
wireless, integrated in Wi-Fi + Bluetooth combo adapter, 1x 
gigabit ethernet connection 

2.12 Батерија  Li-Ion 2-cell internal battery (30Wh) 

2.13 Безбедност 

Firmware TPM 2.0, integrated in chipset, Power-on 
password, hard disk password, supervisor password, 
security keyhole, opciono Active Protection System (APS) 

2.14 Стандарди EPEAT Silver; ENERGY STAR 6.1; RoHS-compliant 

3 
Notebook – тип 3 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
2 

3.1 CPU / Прoцесoр  
Intel® Core™ i7 8550U Processor, 1.8 GHz (8 M Cache, up to 
4.0 GHz) 

3.2 Екран   
15.6" (16:9) LED backlit FHD (1920x1080) 60Hz Anti-Glare 
Panel with 45% NTSC 

3.3 RAM / Меморијски модули 8 GB DDR4 2400MHz SDRAM 

3.4 Hard disk drive   256GB SATA3 M.2 SSD 
3.5 Графичка картица  NVIDIA 4GB GDDR5 VRAM 

3.6 Портoви 

1 x Microphone-in/Headphone-out jack, 2 x Type A USB2.0, 
1 x USB 3.0 port(s) Type A, 1 x HDMI, Support HDMI 1.4, 1 x 
micro SD card 

3.7 Аудио Built-in Stereo 2 W Speakers And Microphone 
3.8 Камера  VGA Web Camera  
3.9 Тастатура Chiclet keyboard 

3.10 Адаптер напајања 19 V DC, 4.74 A, 90 W 
3.11 Комуникација Wi-Fi Integrated 802.11 AC, Bluetooth Built-in V4.0  
3.12 Батерија  3 Cells 36 Whrs 
3.13 Безбедност Security lock 

3.14 Стандарди 

UL, TUV, CE Marking Compliance, FCC Compliance, BSMI, 
Australia C-TICK / NZ A-Tick Compliance, CCC, CB, Erp 2013, 
RoHS 

4 
Скенер – тип 1 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
4 

4.1 Тип скенера Document scanner 
4.2 Технологија скенирања Color CCD (Charge-Coupled Device) x 2 (Front x 1, Back x 1) 

4.3 Брзина скенирања 
Simplex/Duplex: 60 ppm / 120ipm (200dpi) , 
Simplex/Duplex: 40 ppm / 80ipm (300dpi) 

4.4 Резолуција 50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi 

4.5 
Капацитет пoлице за 
увлачење папира (ADF)  

60 sheets (A4: 64 g/m2) 

 
Место и датум                            Понуђач 

    М. П.  
________________________            ______________________ 
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Oбразац бр. 1-2 

Партија 1 

 

4.6 Димензије медија   

A4 Portrait: 210 x 297 mm, Legal: 216 x 355.6 mm, A8: 52 x 
74 mm, maximum 210 x 3,048 mm 
ADF feeding paper weight: 41 to 209 g/m2 and only 
supports 127 to 209 g/m2 for A8 size. Plastic card types 
(ADF): Portrait / Landscape, 1.4 mm thickness or less 

4.7 Функције процесирања слике 

Hardware-based: Dropout color (R, G, B) ; Software-based: 
Dropout color (None, Specified, White), Image Emphasis, 
Error diffusion, Dither, iDTC, Simplified DTC, Moire removal, 
Multi-image, Deskew & Cropping, Blank page removal, 
Advanced-DTC, sRGB, Auto color detection, Punch hole 
removal, Tab-cropping, Upper lower separation 

4.8 Начин скенирања 
Simplex / Duplex, Color / Grayscale / Monochrome, 
Background colors: White / Black (Selectable) 

4.9 Повезивање USB2.0 / USB1.1 B type 

4.10 Софтвер 
PaperStream IP (TWAIN) Driver, PaperStream IP (TWAIN x64) 
Driver, PaperStream IP (ISISTM) Driver, PaperStream Capture 

4.11 Димензије 301 x 160 x 158 mm 
4.12 Стандарди ENERGY STAR® and RoHS 

5 
Скенер – тип 2 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
4 

5.1 Тип скенера Document scanner 

5.2 Технологија скенирања Color CCD (Charge-Coupled Device) x 2 (Front x 1, Back x 1) 

5.3 Брзина скенирања 
Simplex: 60 ppm (200/300 dpi), Duplex: 120 ipm (200/300 
dpi) 

5.4 Резолуција 50 to 600 dpi (adjustable by 1 dpi increments), 1,200 dpi 

5.5 
Капацитет пoлице за 
увлачење папира (ADF)  

80 sheets (A4: 80 g/m2) (Active loadable ADF) 

5.6 Димензије медија   

maximum 216 x 355.6 mm, minimum 50.8 x 54 mm, Long 
page scanning 216 x 5,588 mm, 27 to 413 g/m2, A8 size: 127 
to 209 g/m2, plastic card 1.4 mm or less 

5.7 Функције процесирања слике 

Hardware-based: Dropout color (R, G, B), Deskew cropping ; 
Software-based: Multi image output, Automatic color 
detection, Blank page detection, Dynamic threshold (iDTC), 
Advanced DTC, SDTC, Error diffusion, De-Screen,Emphasis, 
Halftone, Dropout color (None /Red /Green /Blue /White 
/Saturation /Custom), sRGB output, Hole punch removal, 
Index tab cropping, Split image, De-Skew, Edge correction, 
Vertical streaks reduction, Cropping, Dither, Static threshold 

5.8 Начин скенирања Simplex / Duplex, Color / Grayscale / Monochrome 
5.9 Повезивање USB 3.0 / USB 2.0 / USB 1.1 

 
Место и датум                            Понуђач 

    М. П.  
________________________            ______________________ 
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Oбразац бр. 1-3 
Партија 1 

 

5.10 Софтвер 

PaperStream IP driver (TWAIN/TWAIN x64/ISIS), Software 
Operation Panel, Error Recovery Guide, PaperStream 
Capture, ScanSnap Manager for fi Series, Scan to Microsoft 
SharePoint, ABBYY FineReader for ScanSnap, Scanner 
Central Admin Agent 

5.11 Димензије максимално 300 x 170 x 163 mm 
5.12 Стандарди ENERGY STAR® and RoHS 

6 
Скенер – тип 3 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
2 

6.1 Тип скенера Положени скенер 
6.2 Технологија скенирања CIS извор светла LED lampa sa tri boje (RGB) 

6.3 Брзина скенирања 

2,2 ms по реду (300 tpi), 33,2 ms по реду (4.800 tpi), 
nijanse sive 2,2 ms по реду (300 tpi), 11,1 ms по реду 
(4.800 tpi), A4, 300 tpi, u boji 10 s 

6.4 Резолуција 4.800 x 4.800 tpi, избор резолуције 25-19.200 tpi  
6.5 Димензије медија   A4/Letter (216 x 297 mm)  
6.6 Повезивање Hi-Speed USB 2.0  
6.7 Контрола 5 тастера (PDF x 2, AUTOSCAN, COPY, SEND) 
6.8 Димензије максимално 300 x 170 x 163 mm 

6.9 
Подржани оперативни 
системи 

Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 / Vista SP1 i SP2 / XP SP3 32-bitni 
Mac OS X v10.6.8 или новији 

7 
Штампач – тип 1 Минималне захтеване техничке карактеристике и 
перформансе 

2 

7.1 Тип штампача Ласер 
7.2 Функције штампање 
7.3 Брзина штампе A4 22 ppm 

7.4 Резолуција штампе 600 x 600 dpi 
7.5 Време до прве стране максимално 7.3 секунди 
7.6 Процесор 600MHz 
7.7 Меморија 128MB 

7.8 
Препоручени месечни обим 
штампе 

10.000 страна 

7.9 Дуплекс Мануелни 
7.10 Улази за папир 150-sheet input tray 

7.11 Излаза за папир 100-sheet output  

7.12 Тип папира / медија 
Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, 
cardstock, postcards, 60 to 163 g/m² 

7.13 Повезивање Hi-Speed USB 2.0 
7.14 Димензије максимално 364.7 x 466.6 x 332.4  

7.15 
Компатибилни оперативни 
системи 

Windows® 10, 8.1, 8, 7: 32-bit/64-bit, Windows Vista®: 32-
bit only, Apple® OS X EI Capitan (v10.11), OS X Yosemite 
(v10.10), OS X Mavericks (v10.9) 

 
 
Место и датум                            Понуђач 

    М. П.  
________________________            ______________________ 
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Oбразац бр. 1-4 
Партија 1 

7.16 Стандарди 

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class B); EN 61000-3-2:2006 
+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 
ENERGY STAR® qualified; EPEAT® Silver 

8 
Штампач – тип 2 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
4 

8.1 Тип штампача Ласер 
8.2 Функције штампање 
8.3 Брзина штампе A4 40 ppm 
8.4 Резолуција штампе 600 x 600 dpi 
8.5 Време до прве стране максимално 6.4 секунди 
8.6 Процесор 1200MHz 
8.7 Меморија 128MB 

8.8 Контролни панел 
2-line backlit LCD graphic display; тастери (OK, Menu, Cancel, 
Back, Wi-Fi); LED indicator lights (Attention, Ready, Wi-Fi) 

8.9 
Препоручени месечни 
обим штампе 

80.000 страна 

8.10 Дуплекс Аутоматски 
8.11 Улази за папир 250-sheet input tray, 100-sheet multipurpose Tray 
8.12 Излаза за папир 150-sheet output  

8.13 Тип папира / медија 

Paper (plain, EcoFFICIENT, light, heavy, bond, colored, letterhead, 
preprinted, prepunched, recycled, rough); Envelopes; Labels; 
Transparencies 

8.14 Повезивање 
1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T 
network; 1 Wireless 802.11b/g/n 

8.15 Димензије максимално 381 x 635 x 241,3 mm 

8.16 
Компатибилни 
оперативни системи 

Windows OS compatible with In-Box Driver: Windows XP SP3 all 
32-bit editions (XP Home, XP Pro, etc), Windows Vista all 32-bit 
editions (Home Basic, Premium, Professional, etc.), Windows 7 all 
32 & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32 & 64-bit editions 
(excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32 & 64-bit editions 
(excluding RT OS for Tablets); Windows OS compatible with 
Universal Print Driver (From HP.com): Windows XP SP3 32 & 64-bit 
editions (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista all 32 & 64-bit 
editions (Home Basic, Premium, Professional, etc), Windows 7 all 
32 & 64-bit editions, Windows 8/8.1 all 32 & 64-bit editions 
(excluding RT OS for Tablets), Windows 10 all 32 & 64-bit editions 
(excluding RT OS for Tablets); Mac OS (HP Print Drivers available 
from HP.com and Apple Store): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 
Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Mobile OS (In-OS drivers): iOS, 
Android, Windows 8/8.1/10 RT; Linux OS (In-OS HPLIP); Auto install: 
BOSS(3.0, 5.0), DEBIAN(6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 
6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), 
FEDORA(17, 18, 19, 20), LINUX MINT(13, 14, 15, 16, 17), SUSE 
LINUX(12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU(10.04, 11.10, 12.04,12.10, 13.04, 
13.10, 14.04, 14.10) 

8.17 Стандарди ENERGY STAR® certified; Blue Angel; EPEAT® Silver 
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9 
Штампач – тип 3 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
1 

9.1 Тип штампача Штампач картица 
9.2 Тип штампе обострано од ивице до ивице 

9.3 Резолуција 
300x300dpi, prilagođena rezolucija 300x600 dpi (u boji i crno/belo 
štamanje) ili 300 x 1200 dpi (samo jednobojno štampanje) 

9.4 Меморија 32MB 

9.5 Брзина штампе 
Једнострано: у боји (YMCKO): 190 - 225 картица/сат 
Једнострано: црно/бело: 800 - 1000 картица/сат 

9.6 Повезивање USB (1.0, 1.1, 2.0, 3.0), Ethernet TCP-IP 10/100 
9.7 Капацитет фиоке 100 картица (0.76 mm – 30 mil) 
9.8 Дебљина картице 0.25 do 1.25 mm 
9.9 Типови картица PVC, композитне PVC, PET, ABS, специјалне лакиране картице 

9.10 Формат картице ISO CR80 - ISO 7810 (53.98 mm x 85.60 mm) 
9.11 Димензије 247 x 205 x 381 mm 

10 
Штампач – тип 4 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
5 

10.1 Тип 24-pin DOT MATRIX printer 

10.2 
Брзина штампања на 
10 cpi 

VHSD: 560 cps, HSD: 510 cps, Draft: 370 cps, NLQ: 185 cps, LQ: 125 
cps, BIM: 2000 dps 

10.3 Дужина линије 
238,76 mm (94 columns at 10 cpi), Line spacing: 1/5", 1/6", n/216", 
n/240" 

10.4 Број копија оригинал + 6 копија 
10.5 Повезивање RS232 serial, IEEE 1284 parallel and USB 2.0 

10.6 Емулација 
Olivetti Standard, IBM PP & X24 Optional: IBM 4722/9068, IBM PP 
& X24 WINCOR 4915, EPSON LQ 80550 UNISYS EFP series 

10.7 Ниво буке < 54 dBA (ISO 7779 with ECMA 132 text) 
10.8 Резолуција 600 dpi RGB color 24 bit 
10.9 Капацитет рибона 10.000.000 карактера 

11 
Мултифункцијски уређај- тип 1 Минималне захтеване техничке 

карактеристике и перформансе  
3 

11.1 Тип штампача Ласер 
11.2 Функције штампање, копирање, скенирање 
11.3 Брзина штампе A4 22ppm 
11.4 Време до прве стране максимално 7.3 секунди (ready) 
11.5 Резолуција штампе 600 x 600 dpi 

11.6 Меморија 128MB 

11.7 
Препоручени месечни 
обим штампе 

10.000 страна 

11.8 Дуплекс Ручни 
11.9 Улази за папир 150-sheet input tray 

11.10 Излаза за папир 100-sheet output  
11.11 Копирање 600 x 600 dpi 22cpm 
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11.12 Увећање/умањење 25 to 400% 
11.13 Скенирање 600 dpi (colour, flatbed); 1200 dpi (monochrome, flatbed) 
11.14 Тип папира / медија 60 to 163 g/m² 

11.15 Димензије папира 
Paper (laser, plain, photo, rough, vellum), envelopes, labels, 
cardstock, postcards 

11.16 Повезивање Hi-Speed USB 2.0 port 
11.17 Димензије максимално 398 x 482 x 387.9 mm 

11.18 Стандарди 

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class B); EN 61000-3-2:2006 
+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY 
STAR® qualified 

12 
Мултифункцијски уређај- тип 2 Минималне захтеване техничке 

карактеристике и перформансе  
2 

12.1 Тип штампача Ласер 
12.2 Функције штампање, копирање, скенирање 
12.3 Брзина штампе A4 38ppm, 30ipm duplex 
12.4 Време до прве стране максимално 5.6 секунди (ready) 
12.5 Резолуција штампе 600 x 600 dpi, 4800 x 600 enhanced dpi black 
12.6 Меморија 256MB 

12.7 
Препоручени месечни 
обим штампе 

80.000 страна 

12.8 Дуплекс Аутоматски 
12.9 Улази за папир 100-sheet input tray 1, 250-sheet input tray 2 

12.10 Излаз за папир 150-sheet output bin 
12.11 ADF 50 sheets 
12.12 Копирање 600 x 600 dpi 38 cpm 
12.13 Увећање/умањење 25 to 400% 

12.14 Скенирање 
Flatbed, ADF; Scan technology: Contact Image Sensor (CIS); 21 
ppm/26 ipm (monochrome) 

12.15 Тип папира / медија 
Tray 1: 60 to 175 g/m²; Tray 2, optional 550-sheet tray 3: 60 to 120 
g/m² ADF: 60 to 90 g/m² 

12.16 Димензије папира 

Paper (plain, EcoEFFICIENT, light, heavy, bond, coloured, 
letterhead, preprinted, prepunched, recycled, rough), envelopes, 
labels, transparencies 

12.17 Повезивање 

1 Hi-Speed USB 2.0; 1 Host USB; 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T 
network; 1 Wireless 802.11b/g/n; Easy-access USB 
Supported network protocols: TCP/IP, IPv4, IPv6; Print: TCP-IP port 
9100 Direct Mode, LPD (raw queue support only), Web Services 
Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, 
Mopria, FTP Print, IPP Print; Discovery: SLP, Bonjour, Web Services 
Discovery; IP Config: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual), IPv6 
(Stateless Link-Local and via Router, Statefull via DHCPv6), SSL 
Security and Certificate management; Management: SNMPv1, 
SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, FTP FW Download 
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12.18 
Компатибилни 
оперативни системи 

Windows 10 (32 & 64-bit), Windows 8/8.1 (32 & 64-bit), Windows 
7 (32 & 64-bit); Windows Vista (32-bit); Windows Server 2008 (64-
bit) (SP1 or greater), Windows Server 2008 R2 (64-bit), Windows 
Server 2008 R2 (64-bit) (SP1); Windows Server 2003 (32-bit) (SP1 
or greater), Windows Server 2003 R2 (32-bit), Windows Server 
2008 (32-bit) (SP1 or greater): OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 
Mavericks, OS X 10.10 Yosemite 

12.19 Димензије максимално 430 x 634 x 325 mm 

12.20 Стандарди 

CISPR 22:2008/EN 55022:2010 (Class B); EN 61000-3-2:2006 
+A1:2009 +A2:2009; EN 61000-3-3:2008; EN 55024:2010 ENERGY 
STAR® certified; Blue Angel; EPEAT® Silver 

13 
Мултифункцијски уређај- тип 3 Минималне захтеване техничке 

карактеристике и перформансе  
2 

13.1 Тип штампача Ласер у боји 
13.2 Функције штампање, копирање, скенирање, факс 

13.3 Брзина штампе 
Black (A4, normal): Up to 16 ppm; Color (A4, normal): Up to 16 
ppm 

13.4 Резолуција штампе Black (best): Up to 600 x 600 dpi; Colour (best): Up to 600 x 600 dpi 
13.5 Меморија минимално подржано 256MB 

13.6 
Препоручени месечни 
обим штампе 

30.000 страна 

13.7 Дуплекс Ручни 
13.8 Улази за папир 150-sheet input tray, ADF: Standard 35 sheets 
13.9 Излаза за папир 100-sheet output  

13.10 Копирање 600 x 600 dpi Black (A4): Up to 16 ppm; Colour (A4): Up to 16 ppm 
13.11 Увећање/умањење 25 to 400% 

13.12 Скенирање 

Фormat: JPG, RAW (BMP), PNG, TIFF, PDF, Scannable area: 
Minimum media size (flatbed): 50 x 50 mm Max media size 
(flatbed): 215.9 x 297 mm 

13.13 Брзина скенирања 14 ppm A4 

13.14 Факс 

33.6 kbps, меморија 1300 страна, резолуција: Standard: 203 x 98 
dpi; Fine: 203 x 196 dpi; Superfine: 300 x 300 dpi; брзо позивање 
минимално 120 бројева 

13.15 Тип папира / медија 

60 to 163 g/m² (Uncoated/Matte, recommended), however up to 
175 g/m² Postcards and 200 g/m² HP Matte is allowed in the 
driver; 60 to 163 g/m² (Coated/Glossy, recommended), however up 
to 175 g/m² Postcards and 220 g/m² HP Glossy is allowed in the 
driver.; ADF: 60 to 163 g/m² (Uncoated/Matte, recommended), 
however up to 175 g/m² Postcards and 200 g/m² HP Matte is 
allowed in the driver; 60 to 163 g/m² (Coated/Glossy, 
recommended), however up to 175 g/m² Postcards and 220 g/m² 
HP Glossy is allowed in the driver. 
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13.16 Димензије папира 

Executive (184 x 267 mm); Oficio (216 x 330 mm); 102 x 152 mm; 
127 x 203 mm; A4 (210 x 299 mm); A5 (148 x 210 mm); A6 
(105x148 mm); B5(JIS) (182 x 257 mm); B6(JIS) (128 x 182 mm); 
100 x 150 mm; Oficio (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K 
(184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Postcard(JIS) (100 x 147 
mm); Double Postcard(JIS) (147 x 200 mm); Envelope #10 (105 x 
241 mm); Envelope Monarch (98 x 191 mm); Envelope B5 (176 x 
250 mm); Envelope C5 (162 x 229 mm); Envelope DL (110 x 220 
mm); A5-R (210 x 148 mm) ADF: A4; LTR; LGL 

13.17 Повезивање 

Hi-Speed USB 2.0 port; Built-in Fast Ethernet 10/100 Base-TX 
network port, 802.11n 2.4/5GHz wireless; Fax port, Wireless: Built-
in 802.11 b/g/n; Authentication via WEP, WPA/WPA2, or 802.11x; 
Encryption via AES or TKIP; WPS; Wi-Fi Direct 

13.18 Димензије максимално 435 x 435 x 343 mm 

13.19 Стандарди 

CISPR 22:2008, CISPR 32:2012/EN 55032:2012 - Class B; EN 61000-
3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 55024:2010 ENERGY STAR® 
qualified, Blue Angel RAL-UZ 205 

14 
Монитор тип 1 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
20 

14.1 Тип панела IPS WLED AG 
14.2 Дијагонала 21,5’’ 
14.3 Резолуција 1920 x 1080 
14.4 Угао гледања 178°/178° 

14.5 Осветљај 250 cd/m2 

14.6 Контраст Typical 1000:1, Dynamic Contrast Ratio: 3000000:1 
14.7 Одзив 4ms 
14.8 Повезивање VGA + DisplayPort 
14.9 Потрошња maximum 25W 

14.10 
Подржани оперативни 
системи 

Windows 7, Windows 10 

14.11 Стандарди Gold EPEAT, Gold ULE, ENERGY STAR® Rating 7.0 

14.12 Проивођачка гаранција 

3 године. Уз понуду доставити потврду произвођачке гаранције 
издате од стране произвођача или локалне канцеларије 
произвођача, насловљену на наручиоца са позивом на број 
набавке 

15 
Монитор тип 2 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
10 

15.1 Тип панела IPS WLED 
15.2 Дијагонала 23,8’’ 
15.3 Резолуција 1920 x 1080 
15.4 Угао гледања 178°/178° 
15.5 Осветљај 250 cd/m2 
15.6 Контраст Typical 1000:1, Dynamic Contrast Ratio: 3000000:1 
15.7 Одзив 4ms/6ms/14ms 
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15.8 Повезивање VGA, HDMI 1.4, Display Port 1.2 
15.9 Потрошња maximum 55W 

15.10 
Подржани оперативни 
системи 

Windows 7, Windows 10 

15.11 Стандарди 
Gold EPEAT, TCO 7.0, ENERGY STAR® Rating 7.0, TCO Edge 2.0, RoHS 
(EU 2002/95/EC) 

15.12 
Проивођачка 
гаранција 

3 године. Уз понуду доставити потврду произвођачке гаранције 
издате од стране произвођача или локалне канцеларије 
произвођача, насловљену на наручиоца са позивом на број 
набавке 

16 
Монитор тип 3 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
10 

16.1 Тип панела LCD погодан за рад 24x7 
16.2 Дијагонала 27’’ 
16.3 Резолуција 1920 x 1080 
16.4 Угао гледања 178°/178° 
16.5 Осветљај 250 cd/m2 
16.6 Контраст Typical 1000:1 
16.7 Одзив 8ms 
16.8 Повезивање VGA, HDMI, audio 
16.9 Потрошња maximum 35W 

16.10 Остало уграђени звучници 

17 
Монитор тип 4 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
2 

17.1 Тип панела IPS anti-glare, WLED 
17.2 Дијагонала 27’’ 
17.3 Резолуција 1920 x 1080 
17.4 Угао гледања 178°/178° 
17.5 Осветљај 250 cd/m2 
17.6 Контраст Typical 1000:1, Dynamic Contrast Ratio: 3000000:1 
17.7 Одзив 4ms/6ms 
17.8 Повезивање VGA, HDMI 1.4, Display Port 1.2 
17.9 Потрошња maximum 58W 

17.10 Стандарди 

Gold EPEAT, TCO 7.0, Gold ULE, ENERGY STAR® Rating 7.0, TCO 2.0, 
Windows Certification: Windows 7, Windows 10, Kensington® Lock 
Slot 

17.11 
Проивођачка 
гаранција 

3 године. Уз понуду доставити потврду произвођачке гаранције 
издате од стране произвођача или локалне канцеларије 
произвођача, насловљену на наручиоца са позивом на број 
набавке 
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18 Рачунар тип 1 Минималне захтеване техничке карактеристике и перформансе  10 

18.1 CPU / Процесор  Intel Core i3-8100, 4-cores, 4 Threads, 3,6Ghz, 6MB Cache 

18.2 
RAM / Меморијски 
модули 

4GB DDR4-2400Mhz, two 288-pin DIMM sockets, proširivo do 
minimalno 32GB 

18.3 Hard disk drive   1TB Hard Drive / SATA 6.0Gb/s, 3.5", 7200 rpm 
18.4 Оптика DVD Burner (DVD±RW), SATA 1.5Gb/s Drive, slim (9.0mm) 
18.5 Графичка картица  Intel UHD Graphics 630  
18.6 Миш и тастатура USB 

18.7 Портoви 

Napred: minimum 2x USB 3.1 Gen 2, 4x USB 3.1 Gen 1, 
microphone (3.5mm), headphone (3.5mm), card reader 7-1 
Nazad: minimum 2x USB 3.1 Gen1, 2x USB 2.0, 1x serial, 1x 
ethernet (RJ-45), 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x HDMI 

18.8 Опције проширења 
Slot 1: PCIe 3.0 x16, Slot 2: PCIe 3.0 x1, M.2 card slots: Two M.2 
(one for WLAN, one for M.2 SSD) 

18.9 Комуникација 

WLAN: 11ac wireless, M.2 Card, Intel Dual Band Wireless-AC 3165, 
Wi-Fi + Bluetooth 4.0 combo adapter, 1x gigabit ethernet port, 
Realtek RTL8111HN, Wake on LAN 

18.10 Напајање максимално 180 watts, autosensing, 85% PSU 
18.11 Димензије 145mm W X 276mm D X 360mm 

18.12 Сигурност 

Firmware TPM 2.0, Padlock loop (in rear for opt padlock), Security 
slot (in rear for optional  Kensington MicroSaver cable), 
Administrator password, Hard disk password, Power-on password, 
USB port disablement 

18.13 Стандарди 
ENERGY STAR 7.0 ; EPEAT Silver rating; GREENGUARD; RoHS-
compliant 

18.14 
Проивођачка 
гаранција 

3 године. Уз понуду доставити потврду произвођачке гаранције 
издате од стране произвођача или локалне канцеларије 
произвођача, насловљену на наручиоца са позивом на број 
набавке 

19 Рачунар тип 2 Минималне захтеване техничке карактеристике и перформансе  4 

19.1 CPU / Процесор  Intel Core i5-8400, 6-core, 6 Threads, 2,8Ghz/4,0Ghz, 9MB Cache 

19.2 
RAM / Меморијски 
модули 

4GB DDR4-2400Mhz, two 288-pin DIMM sockets, dual-channel 
capable, 32GB max 

19.3 Hard disk drive   1TB Hard Drive / SATA 6.0Gb/s, 3.5", 7200 rpm 
19.4 Оптика DVD Burner (DVD±RW), SATA 1.5Gb/s Drive, slim (9.0mm) 
19.5 Графичка картица  Intel UHD Graphics 630  
19.6 Миш и тастатура USB 

19.7 Портoви 

Напред: 2x USB 3.1 Gen 2, 2x USB 3.1 Gen 1, microphone 
(3.5mm), combo audio/microphone jack (3.5mm), card reader 7-1 
Rear ports: 2x USB 3.1 Gen1, 2x USB 2.0, 1x serial, 1x ethernet (RJ-
45), 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x HDMI, опција за додатни VGA, 
DisplayPort, или HDMI 
Аудио: Line-out (3.5mm) 
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19.8 Опције проширења 
Slot 1: PCIe 3.0 x16, Slot 2: PCIe 3.0 x1, M.2 card slots: Two M.2 
(one for WLAN, one for M.2 SSD) 

19.9 Аудио 
High Definition (HD) Audio, Realtek ALC233, internal speaker 
(1.5watt) 

19.10 Комуникација 

WLAN: 11ac wireless, M.2 Card, Intel Dual Band Wireless-AC 
3165,Wi-Fi + Bluetooth 4.0 combo adapter, 1x gigabit ethernet 
port, Realtek RTL8111HN, Wake on LAN 

19.11 Напајање максимално 180 watts, autosensing, 85%  
19.12 Димензије 100mm W x 275mm D x 270mm  

19.13 Сигурност 

Firmware TPM 2.0, Padlock loop (in rear for opt padlock), Security 
slot (in rear for optional  Kensington MicroSaver cable), 
Administrator password, Hard disk password, Power-on password, 
USB port disablement, Computrace Support 

19.14 Стандарди 
ENERGY STAR 7.0 ; EPEAT Silver rating; GREENGUARD; RoHS-
compliant 

19.15 
Проивођачка 
гаранција 

3 године. Уз понуду доставити потврду произвођачке гаранције 
издате од стране произвођача или локалне канцеларије 
произвођача, насловљену на наручиоца са позивом на број 
набавке 

20 
Полица rack-mount на извлачење са LCD монитором и тастатуром Минималне 

захтеване техничке карактеристике и перформансе  
1 

20.1 Димензије 19" 1U, подесив за кабинете дубине 600 mm до 1000 mm 
20.2 Садржина Интегрисана LCD конзола, тастатура и миш 
20.3 Резолуција LCD панела 1366 x 768 
20.4 Осветљење 250 
20.5 Контраст 1000:1 

20.6 MTBF 100,000 сати 
20.7 Тастатура 100 тастера low-profile 

20.8 
Опције прикључења 
миша 

PS/2 и USB 

20.9 
Подржани оперативни 
системи 

Microsoft WindowsNT/2000/XPWIN7/Server2003/WIN8/?WIN10 

20.10 Услови рада температура од 0 до 50°C 
20.11 Миш Touch Mouse 1000 point/inch 
20.12 Стандарди FCC Class B, CE, RoHS 

21 
Монитор/телевизор 65" Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
1 

21.1 Дијагонала 65" 
21.2 Тип панела LCD 
21.3 Резолуција 3840x2160 
21.4 Процесор за слику 4K HDR Processor X1™ Extreme 
21.5 Звучници 10 W + 10 W Bass Reflex 
21.6 Оперативни систем Android 
21.7 Меморија 16GB 
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21.8 Тјунер 
DVB-T/T2 дигитални земаљски, DVB-C дигитални кабловски, 
DVB-S/S2 дигитални сателитски 

21.9 Повезивање 

Wi-Fi standard Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac, 1x Ethernet ulazi, 
подршка за Bluetooth профилVerzija 4.1; HID (повезивање 
миша/тастатуре)/HOGP (повезивање Low Energy уређаја)/SPP 
(профил серијског порта)/A2DP (stereo zvuk) 1/AVRCP (AV 
даљински управљач), повезивање са паметним телефоном 
Chromecast built-in, пресликавање приказа (Miracast™), Video & 
TV SideView (iOS/Android), 1x RF улаз, 2x IF (сателитски) улаз, 4x 
HDMI, 1x дигитални аудио излаз, 3x USB 

21.10 Потрошња енергије номинално: 292 W / стандардно: 162 W 

21.11 
Димензије са 
постољем 

144,7 x 89,8 x 29,7 cm 

21.12 Остало даљински управљач 

22 
Пројектор- тип 1 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
1 

22.1 Тип Laser Light Source Projector 

22.2 Осветљај 
4500 lumens (constant brightness ON) / 5000 lumens (constant 
brightness OFF) 

22.3 LCD панел 0.76” x 3 BrightEra LCD Panel 
22.4 Резолуција WUXGA (1920 x 1200 dots) 
22.5 Контраст 500,000:1 (Full white/full black) 
22.6 Извор светлости Ласерска диода 
22.7 Дијагонала приказа 40” to 300” 

22.8 Сочиво 

Zoom / Focus: Approx. 1.45x Manual / Manua ; Lens Shift: Manual, 
Vertical : +20% to 55% Horizontal : +/- 10% ; Throw Ratio: 1:28:1 to 
1.88:1 

22.9 Повезивање 

INPUT A: RGB / Y PB PR input connector: Mini D-sub 15 pin female 
Audio input connector: Stereo mini jack 
INPUT B: HDMI input connector: HDMI 19-pin, Digital RGB/YPBPR, 
HDCP support, HDMI audio support 
INPUT C: HDMI input connector: HDMI 19-pin, Digital RGB/YPBPR, 
HDCP support, HDMI audio support 
INPUT D: HDBaseT interface connector: RJ45, 4 play (Video, Audio, 
LAN (100BASE-TX), RS-232C) 
VIDEO IN: Video input connector: Phono Jack ; Audio input 
connector: Shared with input A 
OUTPUT A: Audio output connector: Stereo mini 

22.10 Контролни сигнал 
RS-232C: D-sub9pin male/RS232C 
LAN: RJ45,100BASE-TX (Shared with HDBaseT) 

22.11 Звучници 16W 

22.12 Улаз видео сигнала 

NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 
720/50p, 1080/60i, The following items are available for digital 
signal only: 1080/50i, 1080/60p, 1080/50p, 1080/24p 
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22.13 Систем боја NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL- N, PAL60 

22.14 Потрошња 
424W (Standard) / 287W (Middle) / 217W (Low), 0.5W (when 
“Standby mode” is set to “Low”), Heat Dissipation: 1446 BTU/h 

22.15 
Проивођачка 
гаранција 

3 године. Уз понуду доставити потврду произвођачке гаранције 
издате од стране произвођача или локалне канцеларије 
произвођача, насловљену на наручиоца са позивом на број 
набавке 

23 
Пројектор- тип 2 Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
1 

23.1 Тип 3 LCD system 

23.2 Осветљај 

Lamp mode: High 3200 lm 
Lamp mode: Standard 2300 lm 
Lamp mode: Low 1800 lm 

23.3 LCD панел 0.63” (16mm) x 3 BrightEra LCD Panel Aspect ratio 4:3 
23.4 Резолуција 1600 x 1200 
23.5 Контраст 20,000:1 
23.6 Дијагонала приказа 30" to 300" (0.76 m to 7.62 m) 

23.7 Сочиво 
Focus Manual, Zoom Manual, Zoom - Ratio Approx. x 1.2 Throw 
Ratio 1.47:1 to 1.77:1 

23.8 Повезивање 

INPUT A RGB / Y PB PR inputconnector: Mini D-sub 15 pin female 
Audio input connector: Stereo mini jack 
INPUT B RGB input connector: Mini Dsub 15 pin female 
Audio input connector: Stereo mini jack 
INPUT C HDMI input connector: HDMI 19-pin, HDCP support 
Audio input connector: HDMI audio support 
INPUT D HDMI input connector: HDMI 19-pin, HDCP support 
Audio input connector: HDMI audio support 
S Video input connector: Mini DIN 4-pin 
Video input connector: Phono jack 
MONITOR output connector: Mini D-sub 15 pin female 
Audio output connector: Stereo mini jack 
D-sub 9-pin male/RS232C 
LAN RJ-45, 10BASE-T/100BASE-TX 
USB Type-A 
USB Type-B 
MICROPHONE IN Microphone jack: Mini Jack 

23.9 Звучници 16W 

23.10 Улаз видео сигнала 
NTSC, PAL, SECAM, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 
720/50p, 1080/60i, 1080/50i,1080/60p, 1080/50p 

23.11 Систем боја NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 

23.12 Потрошња 

Lamp mode: High 320 W, 0.50 W (when “Standby mode” is set to 
“Low”),  Networked Standby Mode 5.8W (LAN), 6.3W (optional 
WLAN module), 6.6W (ALL Terminals and Networks Connected, 
when "Standby Mode"is set to "Standard"), Heat dissipation 1092 
BTU/h 
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23.13 Ниво буке Максимално 29dB Lamp mode: Low 

23.14 
Проивођачка 
гаранција 

3 године. Уз понуду доставити потврду произвођачке гаранције 
издате од стране произвођача или локалне канцеларије 
произвођача, насловљену на наручиоца са позивом на број 
набавке 

24 
Streaming уређај Минималне захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
2 

24.1 Тип Streaming device 
24.2 Резолуција 1080p 60fps 
24.3 Повезивање 1 x HDMI, 1 x Micro-USB, Dual-Band 802.11ac Wi-Fi конекција 
24.4 Напајање 5 V DC, 1 A 

24.5 
Подржани оперативни 
системи 

Android 4.2 and higher, iOS 9.1 and higher, macOS® X 10.9 and 
higher, Windows 7 and higher 

24.6 Димензије 52 mm x 52 mm 

 
 
 
Наведене количине су планске.  Испоручилац врши испоруку на основу појединачних захтева за 
испоруку. 
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Партија  2 – Материјал за монтажу и одржавање рачунарске опреме 

 
Редни 
број 

Материјал Количина 

1 
Maтичнa плoчa тип 1   захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
25 

1.1 

- chipset Intel B250, socket 1151 
- 4 x DDR4 2400/2133 MHz non-ECC max. 64GB, Dual Channel меморијска архитектура 
- 1 x PCI-E x16 3.0/2.0, 2 x PCI-E x1 3.0/2.0 
- кoнтрoлeри: 6 x SATA 6Gb/s, 2 x M.2 Socket 3 tip 2242/2260/2280, PCI-E x4 mode 
- 6 x USB 2.0/1.1 (2 позади, 4 на плочи), 4 x USB 3.1 (2 позади, 2 на плочи),  
  1 x USB 5Gb/s USB Type-C позади 
- Gigabit LAN Realtek 8111H, Realtek ALC887 8-Channel HD Audio 
- back panel: PS2 пoрт зa миш, PS2 зa тaстaтуру, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub, 1 x HDMI,  
  1 x LAN (RJ45) port(s), 2 x USB 3.1, 2 x USB 2.0, 1 x USB 5Gb/s, 3 x Аудио 3.5mm 

2 
Maтичнa плoчa тип 2   захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
15 

2.1 

- chipset Z270, socket 1151 
- 4 x DDR4 Max. 64GB, DDR4                           
3866(O.C.)/3733(O.C.)/3600(O.C.)/3466(O.C.)/3400(O.C.)/3333(O.C.)/3300(O.C.) 
/3200(O.C.)/3000(O.C.)/2800(O.C.)/2666(O.C.)/2400(O.C.)/ 2133 MHz, пoдржaвa non-ECC i  
XMP мeмoриjскe мoдулe 
-1 x PCI-E x16 3.0/2.0 рaди на x16, 1 x PCI-E x 16 3.0/2.0 ради на x4, 2 x PCI-E x1 3.0/2.0, 2 x PCI    
- кoнтрoлeри: 2 x M.2 Socket 3, 6 x SATA 6Gb/s, подржава RAID 0, RAID 1, RAID 5, RAID 10 
- USB 3.1 Gen 1 6 ком. (2 позади, 4 на плочи), USB 5Gb/s 1 ком. (позади), USB 3.1 Gen 2 2 ком.    
(позади), USB 2.0 6 ком. (2позади, 4 на матичној плочи) 
- Gigabit LAN Intel I219V, Realtek ALC887 8-Channel HD Audio 
- AMI UEFI BIOS, 128 Mbit flash, CrashFree BIOS 3                                                                       
- back panel: PS2 комбо пoрт зa миш/тaстaтуру, 1 x DVI-D, 1 x D-Sub, 1 x HDMI, 1 x LAN (RJ45), 1 x  
USB 5Gb/s, 2 x USB 3.1 Gen 1, 2 x USB 3.1 Gen 2, 2 x USB 2.0, 3 x Аудио 3.5mm 

3 
Maтичнa плoчa тип 3   захтеване техничке карактеристике и 

перформансе  
30 

3.1 

- chipset h110, socket 1151 
2 x DIMM, Max. 32GB, DDR4 2133 MHz Non-ECC, Un-buffered Memory  
1 x PCIe 3.0/2.0 x1 (x16 mode), 2 x PCIe 2.0 x1 
4 x SATA 6Gb/s port 
"4 x USB 3.0/2.0 port(s) (2 na zadnjem panelu, 2 preko internog konektora) 
6 x USB 2.0/1.1 port(s) (4 na zadnjem panelu, 2 preko internog konektora)" 
Realtek® 8111H Gigabit controller, Realtek ALC887  
1 x PS/2 keyboard port ,1 x PS/2 mouse port ,1 x HDMI port,1 x DVI-D port,1 x D-Sub port,1 x LAN (RJ-
45) port,3 x Audio jacks support 8-channel audio output 

4 
Процесор CPU тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 

 
18 

4.1 
Dual-Core, 3.5 GHz, 2 физичка језгра, cache 3 MB, socket 1151 BOX, TDP 54 W, изрaдa 14 
nm, интeгрисaнa грaфикa HD 610, са припадајућим кулером 
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5 Процесор CPU тип 2 захтеване техничке карактеристике и перформансе 10 

5.1 
Dual-Core, 3.9 GHz, 2 физичка језгра, L3 cache 3 MB, socket 1151 BOX, TDP 51W, изрaдa 14 
nm, интeгрисaнa грaфикa HD 630, са припадајућим кулером    

6 Процесор CPU тип 3 захтеване техничке карактеристике и перформансе 14 

6.1 
Quad-Core, 3.5 GHz, 4 физичка језгра, L3 cache 6 MB, socket 1151 BOX, TDP 65W, изрaдa 14 
nm, интeгрисaнa грaфикa HD 630, са припадајућим кулером 

7 Процесор CPU тип 4 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

7.1 
Quad-Core, 3.6 GHz, 4 физичка језгра, L3 cache 8 MB, socket 1151 BOX, TDP 65W, изрaдa 14 
nm, интeгрисaнa грaфикa HD 630, са припадајућим кулером 

8 CPU cooler тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

8.1 Socket 939/940/AM2/АМ3, 4 pin 

9 CPU cooler тип 2 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

9.1 Socket 775/1155/1150, 4 pin 

10 Вeнтилaтoр тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

10.1 120 x 120 x 25 mm, 3 pin 

11 Вeнтилaтoр тип 2 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

11.1 92 x 92 mm, 3 pin 

12 Вeнтилaтoр тип 3 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

12.1 80 x 80 mm, 3 pin 

13 Вeнтилaтoр тип 4 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

13.1 60 x 60 mm, 3 pin 

14 Вeнтилaтoр тип 5 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

14.1 40 x 40 mm, 3 pin 

15 
RAM Меморија тип 1 захтеване техничке карактеристике и 
перформансе  

5 

15.1 DDR2 2GB 800MHz 

16 
RAM Меморија тип 2 захтеване техничке карактеристике и 
перформансе 

5 

16.1 DDR3 4GB 1600MHz 

17 
RAM Меморија тип 3 захтеване техничке карактеристике и 
перформансе 

5 

17.1 DDR3 8GB 1600 MHz 

18 
RAM Меморија тип 4 захтеване техничке карактеристике и 
перформансе 

34 

18.1 DDR4 4GB 2133/2400 MHz 
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19 
RAM Меморија тип 5 захтеване техничке карактеристике и 
перформансе 

10 

19.1 DDR4 8GB 2133/2400 MHz 

20 
RAM Меморија тип 6 захтеване техничке карактеристике и 
перформансе 

2 

20.1 SO-DIMM DDR3 4GB 1600MHz 

21 
Хaрд диск – HDD тип 1 захтеване техничке карактеристике и 
перформансе 

32 

21.1 500 GB, 3.5", 7200 rpm, Serial ATA III 6.0 GB/s, cache 32 MB 

22 
Хaрд диск – HDD тип 2 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
17 

22.1 1 TB, Red (3.5", 1 TB, 64 MB, SATA III-600) 

23 
Хaрд диск – HDD тип 3 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
5 

23.1 500 GB, 2.5" 7200 rpm, Serial ATA III 6.0 Gb/s, cache 32 MB 

24 
Хaрд диск – HDD тип 4 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
10 

24.1 External HDD 1 TB,  USB 3.0, 2.5" do 103gr 

25 
Solid state диск - SSD тип 1 захтеване техничке карактеристике и 
перформансе 

3 

25.1 
120 GB, Desktop kit, SATA III, компатибилан са SATA II и SATA I, 2.5" 7 mm ultraslim, 
read/write 555/510 MB/s, Phison PS3110-S10 контролер 

26 
Solid state диск - SSD тип 2 захтеване техничке карактеристике и 
перформансе 

15 

26.1 
240 GB, Desktop kit, SATA III, компатибилан са SATA II и SATA I, 2.5" 7 mm ultraslim, 
read/write 555/510 MB/s, Phison PS3110-S10 контролер 

27 
Solid state диск - SSD тип 3 захтеване техничке карактеристике и 
перформансе 

2 

27.1 
Формат M.2 2280, PCI-e интерфејс, капацитет 240 GB, read/write 2700/900 MB/s, 2 Million 
Hours Reliability (MTBF), температурни опсег рада 0-70 °C 

28 
Грaфичка кaртица - VGA тип 1 захтеване техничке карактеристике и 
перформансе 

10 

28.1 
PCI-E 2.1, меморијa 2 GB, пaсивнo хлaђeњe, тип DDR3, процесор ATI Radeon R5 230, тaкт 
1.2 GHz, конектори DVI, HDMI, D-SUB, DX11 

29 
Грaфичка кaртица - VGA тип 2 захтеване техничке карактеристике и 
перформансе 

2 

29.1 

PCI-E 3.0, мeмoриja 4 GB, тип GDDR5, процесор   Nvidia GeForce GTX 1050 Ti, GPU такт 
1366 MHz, DirectX 12, OpenGL 4.5, Memory Clock 7008 MHz, конектори: DVI-D, HDMI, 
Display Port. 
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30 
Грaфичка кaртица - VGA тип 3 захтеване техничке карактеристике и 
перформансе 

5 

30.1 

Нископрофилна, PCI-Е 2.0, меморија 2 GB, тип GDDR5, процесор NVIDIA GeForce GT 730, 
GPU такт 902 MHz, меморијски такт 5010 MHz, конектори: VGA, DVI, HDMI, додатна 
опрема: 2 x 1- слот нископрофилни лимови (маске), димензије: 15 x 6.9 x2.64 cm 
(нископрофилна) 

31 
Грaфичка кaртица - VGA тип 4 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
2 

31.1 
PCIe 3,0 x16, 6144 MB, GDDR5, 1024-bit, Radni takt GPU 1569 MHz, Takt memorije 8008 
MHz, DVI-D, 2x Display port, HDMI 

32 
Oптички урeђaj тип 1 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
40 

32.1 DVD±R Super Multi 24X, SATA, M-DISC™, Silent Play, Dual Layer, Black, Bulk 

33 
Ethernet Adapter тип 1 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
5 

33.1 Gigabit Ethernet PCI Adapter, 10/100/1000 Mbps 

34 
Ethernet Adapter тип 2 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
5 

34.1 Gigabit Ethernet PCI-E Adapter, 10/100/1000 Mbps, RTL8168B 

35 
Ethernet Adapter тип 3 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
5 

35.1 
Gigabit Ethernet PCI-E Adapter, 10/100/1000 Mbps, нископрофилна или стандардна уз коју 
се испоручује и нископрофилни лим (маска)   

36 Нaпajaњe тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 33 

36.1 
500 W, вeнтилaтoр 12 cm Fan, 1x 20+4pin, 2x 4+4pin, 4 x SATA, 2 x Molex, 1 x 6 pin PCI-E, 1 x 
Floppy 

37 Нaпajaњe тип 2 захтеване техничке карактеристике и перформансе 7 

37.1 
750 W, модуларно, хладњак 12 cm, Active PFC, 80 Plus Bronze, Retail, конектори 1x 
20+4pin, 1x 4+4pin, 1x 4pin, 6x Sata,               4x Molex, 2x 6+2pin PCI-E 

38 Нaпajaњe тип 3 захтеване техничке карактеристике и перформансе 1 

38.1 

1250 W, Konektori: 1x 20+4pin, 2x 4+4pin, 6x 6+2pin PCI-E, 12x Sata, 3x Molex, 1x 
FDD,Hladnjak: 140mm,UVP (Undervoltage protection),OVP (Overvoltage protection),SCP 
(Short-circuit protection),OPP (Overload protection),OCP (Overcurrent protection),OTP (Over 
Temperature Protection),AFC (Automatic Fanspeed Control) 

39 Кућиште тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 32 

39.1 
Miditower bez napajanja, front 2xUSB, front audio, internal: 3x3.5", external: 2x5.25", ATX, 
miniATX, microATX  
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Партија 2 

 

40 Кућиште тип 2 захтеване техничке карактеристике и перформансе 6 

40.1 
Miditower 560W, front 2xUSB, front audio, internal: 3x3.5", external: 2x5.25", ATX, miniATX, 
microATX 

41 Mиш тип 1  захтеване техничке карактеристике и перформансе 35 

41.1 - 3 тaстeрa, 1 скрoл, oптички, црн, USB 

42 Mиш тип 2 захтеване техничке карактеристике и перформансе 15 

42.1 - 3 тaстeрa, 1 скрoл, oптички, црн, PS2 

43 Mиш тип 3 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

43.1 - бeжични, 3 тaстeрa, 1 скрoл, oптички, црн, USB приjeмник, 1 AA бaтeриja 

44 Taстaтурa тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

44.1 - црна, SRB latinica рaспoрeд, USB 

45 Taстaтурa тип 2 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

45.1 - црна, SRB latinica рaспoрeд, PS2 

46 Taстaтурa тип 3 захтеване техничке карактеристике и перформансе 40 

46.1 
 (тастатура и миш комплет) - Тастатура (црна, SRB latinica рaспoрeд, USB) Миш (3 тaстeрa, 
1 скрoл, oптички, црн, USB) 

47 Taстaтурa тип 4 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

47.1 - бежична, црна, SRB latinica рaспoрeд, USB приjeмник, 2 AA бaтeриje 

48 
USB flash меморијa тип 1 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
20 

48.1 
 -  USB 3.0, компатибилан са USB 2.0, 64 GB, брзина читања 75 MB/s, брзина уписа 12 
MB/s 

49 
USB flash меморијa тип 2 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
20 

43.1 
-  USB 3.0, компатибилан са USB 2.0, 128 GB, брзина читања 70 MB/s, брзина уписа 18 
MB/s 

50 
Mузичкa кaртицa тип 1 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
1 

50.1 - Sound card 7.1 

51 Звучници тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 10 

51.1 - Speaker System 2.0 stereo  2.3 W 

52 Звучници тип 2 захтеване техничке карактеристике и перформансе 1 

52.1 - Speaker System 2.1 stereo  17 W 

53 Звучници тип 3 захтеване техничке карактеристике и перформансе 1 

53.1 - Speaker System 5.1 stereo  100 W 

Место и датум                            Понуђач 
    М. П.  

________________________            ______________________ 
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Oбразац бр. 2-5 
Партија 2 

 

54 Звучници тип 4 захтеване техничке карактеристике и перформансе 1 

54.1 - Слушaлицe сa микрoфoнoм, 3.5 mm конектор 

55 Кабел тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 10 

55.1 - USB принтер кaбл AM/BM  1.8 m 

56 Кабел тип 2 захтеване техничке карактеристике и перформансе 10 

56.1 - USB принтер кaбл AM/BM  3 m 

57 Кабел тип 3 захтеване техничке карактеристике и перформансе 2 

57.1 - VGA кaбл мушкo-мушки  1.8 m 

58 Кабел тип 4 захтеване техничке карактеристике и перформансе 1 

58.1 - Serial ATA 50 cm data кaбл 

59 Кабел тип 5 захтеване техничке карактеристике и перформансе 10 

59.1 - USB 2.0 EXTENSION CABLE  1.8 m 

60 Кабел тип 6 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

60.1 - USB 2.0 EXTENSION CABLE  3 m 

61 Кабел тип 7 захтеване техничке карактеристике и перформансе 1 

61.1 - USB 2.0 EXTENSION CABLE  4.5 m 

62 Кабел тип 8 захтеване техничке карактеристике и перформансе 1 

62.1 - CENTRONICS CABLE  1.8 m 

63 Кабел тип 9 захтеване техничке карактеристике и перформансе 1 

63.1 - CENTRONICS CABLE  4.5 m 

64 Кабел тип 10 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

64.1 - HDMI кабл 2 m 

65 Кабел тип 11 захтеване техничке карактеристике и перформансе 1 

65.1 - HDMI кабл 10 m 

66 Батерија тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

66.1 - CR2032  3 V 

67 Батерија тип 2 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

67.1 - Батерија за notebook DELL / TOSHIBA / HP / MSI /IBM / LENOVO / ACER / ASUS  6-cell 

68 Батерија тип 3 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

68.1 - Батерија за notebook DELL / TOSHIBA / HP / MSI /IBM / LENOVO / ACER / ASUS  8-9-cell 

 
Место и датум                            Понуђач 

    М. П.  
________________________            ______________________ 
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Oбразац бр. 2-6 
Партија 2 

 

69 
Meмoриjскa кaртицa тип 1 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
7 

69.1 - MicroSDHC 64 GB, класа 10 сa aдaптeрoм 

70 
Meмoриjскa кaртицa тип 2 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
7 

70.1 - MicroSDHC 128 GB, класа 10 сa aдaптeрoм 

71 KVM switch тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 1 

71.1 - 4 пoртa, сa хaрдвeрским тaстeрoм и припaдajућим сeтoм кaблoвa 

72 PCI кaртицa тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 1 

72.1 - Parallel + 2 x Serial port (RS232)  

73 PCI-E кaртицa тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

73.1 - Parallel + 2 x Serial port (RS232)  

74 PCI-E кaртицa тип 2 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

74.1 
- Parallel + 2 x Serial port (RS232) PCI-E кaртицa нископрофилна или стандардна уз коју 
иде и нископрофилни лим (маска) 

75 port adapter тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 5 

75.1 - Parallel port adapter (сa плoчe нa кућиштe) 

76 Бар-код читач тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 1 

76.1 - Бар-код читач USB 

77 Бар-код читач тип 2 захтеване техничке карактеристике и перформансе 1 

77.1 - Бар-код читач бежични 

78 
External Gigabit Ethernet тип 1 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
1 

78.1 - USB External Gigabit Ethernet 10/100/1000 

79 
пуњач за лаптоп тип 1 захтеване техничке карактеристике и 

перформансе 
3 

79.1 - Универзални пуњач за лаптоп - 120 W, 11 наставака, избор напона од 12 V до 24 V 

80 
Хладњак за преносиве уређаје тип 1 захтеване техничке 

карактеристике и перформансе 
1 

80.1 

- шест позиција за подешавање висине. Могућност скидања предње маске ради брзог 
чишћења. Опремљен је са УСБ хуб-ом. Материјал: пластика и метал (метална мрежа). 
Димензије вентилатора: 230 x 230 x 16 мм. Брзина вентилатора: 500 –800 ± 15%РПМ. 
Компатибилност: лаптопови до 17" и таблет рачунари 

81 адаптер тип 1 захтеване техничке карактеристике и перформансе 7 

81.1 - Активни адаптер Display Port (HDMI) / VGA (D-SUB) 

 
Место и датум                            Понуђач 

    М. П.  
________________________            ______________________ 
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Oбразац бр. 2-7 
Партија 2 

 

 

82 адаптер тип 2 захтеване техничке карактеристике и перформансе 3 

82.1 - Адаптер Express card 34 mm на RS232 порт 

83 адаптер тип 3 захтеване техничке карактеристике и перформансе 3 

83.1 - Адаптер Express card 34 mm на Gigabit Ethernet порт 

 
 
Место и датум                            Понуђач 

    М. П.  
________________________            ______________________ 

 
Напомена: 

- Рaчунaрскa oпрeмa Материјал пoд рeдим брojeм 1,2,3,28,29,30,31 мoрa бити oд истoг 
прoизвoђaчa; 

-    Рaчунaрскa oпрeмa Материјал пoд рeдим брojeм 15,16,17,18,19,20,25,26,27 мoрa бити oд 
истoг прoизвoђaчa. 
 
 
 
 

Наведене количине су планске.  Испоручилац врши испоруку на основу појединачних захтева 
за испоруку. 

Место и датум                            Понуђач 
    М. П.  

________________________            ______________________ 
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IV УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

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

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији,  
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, са 
назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку добара –  ЈН ПП 34/19 ОП – Рачунарска опрема - НЕ ОТВАРАТИ” 
 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до – 19.08.2019. 
године до 09 часова. Јавно отварање понуда обавиће се дана 19.08.2019. године са почетком у 
11 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац 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. 
    
Списак обавезне документације:   

1. Попуњен, потписан и печатом оверен за Партију 1 - Oбразац бр. од 1, до 1-14, и за 
Партију 2 од 2 до 2-6 - Техничка спецификација; 

2. Попуњени, потписани и печатом оверени обрасци понуде: Oбразац 3 –Подаци о 
понуђачу, 3-1 – Подаци о подизвођачу (овај образац није обавезно доставити ако се не 
ангажује подизвођач), 3-2 – Подаци о учеснику у заједничкој понуди (овај образац није 
обавезно доставити ако понуђач не наступа у заједничкој понуди), 3-3 – Опис предмета 
набавке; 

3. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 4 – Образац структуре цена са 
упутством како да се попуни и Oбразац бр. 5 до 5-3; 

4. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр.6 – Модел уговора;  
5. Потписан и печатом оверен Oбразац бр. 6 - Пример обрасца гаранције за озбиљност 

понуде и оригинал банкарска гаранција, попуњена, потписана и печатом оверена од 
стране банке; 

6. Потписан и печатом оверен Oбразац бр. 7 – Менично писмо за добро извршење 
уговора; 

7. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 8- Менично писмо за отклањање 
грешака у гарантном року; 

8. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 9 – Образац трошкова припреме 
понуде; 
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9. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 10 – Образац изјаве о независној 
понуди; 

10. Попуњен, потписан и печатом оверен Oбразац бр. 11 – Образац изјаве о поштовању 
обавеза из чл.79. ст. 2. Закона; 

11. Остала документа тражена конкурсном документацијом. 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати и 
печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о 
независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити 
потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се 
понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у 
конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 
материјалном и кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се 
понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који 
чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
Набавка је обликована у две партије. 

 

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: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, 
Булевар цара Лазара 3,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добра – ЈН ПП 34/19 ОП – Рачунарска опрема - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Допуна понуде за јавну набавку добра – ЈН ПП 34/19 ОП – Рачунарска опрема - НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
 „Опозив понуде за јавну набавку добра – ЈН ПП 34/19 ОП – Рачунарска опрема - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – ЈН ПП 34/19 ОП – Рачунарска опрема - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
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У Обрасцу понуде (поглавље VI понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V конкурсне документације, 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.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 

8. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VI понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 

9. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће 
поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 
извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу V конкурсне документације, 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.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 
утврђивања испуњености тражених услова. 
 

10. 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) до 2) Закона и то податке о:  
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- 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 који су наведени у 
поглављу V конкурсне документације, 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. 
 

11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

11.1. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
Наручилац ће плаћања вршити у року до 45 дана од дана испоруке добра, потписивања 
записника о примопредаји и достављеног рачуна, а у складу са Законом о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015 и 
113/2017).  

Понуђач је дужан да у фактури, а приликом фактурисања, обавезно наведе:  број набавке и 

број уговора. 
 

11.2.  РОК ИСПОРУКЕ 
Максимално 7 дана од дана упућивања сваког захтева за испоруку. 
Наручилац упућује захтев Испоручиоцу путем mail адресе. 
 
11.3.  МЕСТО ИСПОРУКЕ  
Место испоруке је у просторијама Наручиоца, на адреси Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, уз 
присусутво Испоручиоца. 
Наручилац врши квантитативни пријем опреме.  
Опрема мора бити нова, у оригиналном паковању, неоштећена. 
Ако се установи да је опрема оштећена или ако део недостаје, Наручилац и Испоручилац ће 
сачинити записник, наводећи стварне чињенице. 
Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине или оштећења опреме 
морају бити сачињена у писаној форми и достављена Испоручиоцу у што краћем року. 
Недостаци или оштећења испоручене опреме који се могу приписати Испоручиоцу, биће 
отклоњени што је пре могуће, на рачун Испоручиоца.  
Опрема наведена у фактурама и отпремницама, која грешком није испоручена, биће без 
одлагања и на рачун Испоручиоца испоручени на место испоруке. 
 
11.4. ГАРАНТНИ РОК 
Гарантни рок на сву опрему је две године. Изузетак су дoбрa у Партији 1 под редним бројем 
14,15, 17,18,19,22,23 где је захтеван гарантни рок од три године.  

 
11.5. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Понуда мора да важи најмање 30 дана од датума отварања Понуда. 
У случају да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 
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11.6.  TРАЈАЊЕ УГОВОРА 
Уговор ступа на снагу даном потписивања и траје годину дана. 

 
11.7. РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 
Уговор се закључује истеком рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона 
о јавним набавкама. 
 

12. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и исказана у РСД и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима. 
 

13. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 
ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 
Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, 
запошљавања и социјалне политике. 
 

14. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 
ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

1. Понуђач је, уколико му буде додељен уговор, у обавези да обезбеди Наручиоцу 1 (једну), 
бланко соло меницу за добро извршење уговора, безусловно и неопозиво наплативу, заједно 
са једним, попуњеним, потписаним и овереним Меничним писмом – овлашћењем (Образац 
број 7), (менично писмо - Образац бр. 7 – потписано и печатирано се прилаже и као саставни 
део понуде). 
Потврду о регистрaцији менице код Народне банке Србије, као и оверене потписе лица 
овлашћених за заступање који су оверени од стране надлежног органа (ОП образац)  или 
картон депонованих потписа  Понуђач је дужан доставити Наручиоцу приликом потписивања 
уговора.  
Менично писмо – овлашћење (Образац 7) за добро извршење уговора мора бити попуњено у 
висини од 10% вредности уговора без ПДВ. 
Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ менице у случајевима када Понуђач 
не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором.  
Меница има рок важења најмање пет дана након истека уговора. 
Нереализована меница за добро извршење уговора биће враћена Испоручиоцу на његов 
писани захтев након истека рока важења менице, а у року од пет дана од дана пријем захтева. 
 
2. Понуђач је, уколико му буде додељен уговор, у обавези да обезбеди Наручиоцу 3 (три) за 
Партију 1 односно 2 (две) за Партију 2 бланко соло менице за отклањање грешака у гарантном 
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року, безусловно и неопозиво наплативе, заједно са три/два попуњена, потписана и оверена 
Менична писма – овлашћењем (Образац 8), (менично писмо – потписан и оверен Образац број 
8 се прилаже и као саставни део понуде).  
Потврде о регистрaцији менице код Народне банке Србије, као  и  ОП образац, Понуђач је 
дужан доставити Наручиоцу приликом потписивања уговора.  
Свако менично писмо – овлашћење (Образац 8) за отклањање грешака у гарантном року мора 
бити попуњено у висини од по 3% вредности уговора без ПДВ-а за Партију 1 одноно по 5% 
вредности уговора без ПДВ-а за Партију 2. 
Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ менице у случајевима када Понуђач 
не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором. 
Менице имају рок важења најмање пет дана након истека гарантног рока. 
Нереализоване менице за отклањање грешака у гарантном року ће бити враћене Испоручиоцу 
на његов писани захтев након истека рока важења меница, а у року од пет дана од дана 
пријема захтева. 
 

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

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

 
16. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, електронске 
поште на e-mail javne.nabavke@nsinfo.co.rs или факсом на број 021-528-014, тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему 
може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкрусној 
докуметанцији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Напомена: Уколико се Захтев за додатним информацијама доставља факсом или мејлом и  
стигне у току радног времена тј. сваког радног дана (од понедљка до петка) у интервалу од 7 
до 15 часова сматраће се да је захтев пристигао истог дана. За захтеве пристигле након 
напред утврђеног времена, сматраће се да су стигли првог наредног радног дана у интервалу 
од 7 до 15 часова. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 
писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН ПП 34/19 ОП – Рачунарска 
опрема“. 
 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока 
за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 
није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
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17. 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.  
 

18. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА СА НЕГАТИВНОМ 
РЕФЕРЕНЦОМ 

 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. Закона којим се потврђује 
да понуђач има негативну референцу за период од претходне три године пре објављивања 
позива за подношење понуда. Уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у 
тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, 
која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро 
извршење посла издаје се у висини од 15%  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за 
време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
 

19. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
Укупан збир бруто цена услуге по радном сату извршиоца без ПДВ ће се користити за 
рангирање понуда. 
 

20. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, предност има понуда са 
краћим временoм испоруке добра. 
Резервни елементи критеријума:  
Разрада критеријума (уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном 
ценом):  
Уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом, предност при 
додели уговора ће имати понуда са краћим временoм рока испоруке. 
Уколико ни након примене наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 
одлуку о додели уговора, наручилац ће доделити уговор 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 и рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће 
извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача који имају једнаку 
најнижу понуђену цену и исти рок испоруке исписати на одвојеним папирима, који су исте 
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величине и боје, те ће те папире ставити у 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 извлачења путем жреба. 
 

21. 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 гарантује и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.  (Образац изјаве, 
дат је у поглављу XII конкурсне документације). 
 

22. 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. 
 

23. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице, који има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 
могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца. осим уколико Законом није другачије одређено 
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 
наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, 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 149. став 3. Закона сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок за подношење 
захтева за заштиту права је десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 
подношење пре истека рока за подношење захтева из члана 149 став 3. и 4., а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 
складу са одредбама члана 150. овог закона. 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 
   Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на жиро рачун буџета Републике Србије 
број 840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број - ознака јавне набавке, сврха уплате: 
Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга 
ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије, уплати таксу од: 
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2) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси прe oтвaрaњa пoнудa и aкo 
прoцeњeнa врeднoст ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
3) 250.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси прe oтвaрaњa пoнудa и aкo je 
прoцeњeнa врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
4) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaњa пoнудa и aкo 
прoцeњeнa врeднoст ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
5) 120.000 динaрa aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaњa пoнудa и aкo збир 
прoцeњeних врeднoсти свих oспoрeних пaртиja ниje вeћa oд 120.000.000 динaрa, укoликo je 
нaбaвкa oбликoвaнa пo пaртиjaмa;  
6) 0,1% прoцeњeнe врeднoсти jaвнe нaбaвкe, oднoснo пoнуђeнe цeнe пoнуђaчa кojeм je 
дoдeљeн угoвoр, aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси нaкoн oтвaрaњa пoнудa и aкo je тa 
врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa;  
7) 0,1% збирa прoцeњeних врeднoсти свих oспoрeних пaртиja jaвнe нaбaвкe, oднoснo пoнуђeнe 
цeнe пoнуђaчa кojимa су дoдeљeни угoвoри, aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси нaкoн 
oтвaрaњa пoнудa и aкo je тa врeднoст вeћa oд 120.000.000 динaрa. 
Свaкa стрaнкa у пoступку снoси трoшкoвe кoje прoузрoкуje свojим рaдњaмa.  
Aкo je зaхтeв зa зaштиту прaвa oснoвaн, нaручилaц мoрa пoднoсиoцу зaхтeвa зa зaштиту прaвa 
нa писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoшкoвe нaстaлe пo oснoву зaштитe прaвa.  
Aкo зaхтeв зa зaштиту прaвa ниje oснoвaн, пoднoсилaц зaхтeвa зa зaштиту прaвa мoрa 
нaручиoцу нa писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoшкoвe нaстaлe пo oснoву зaштитe прaвa.  
Aкo je зaхтeв зa зaштиту прaвa дeлимичнo усвojeн, Рeпубличкa кoмисиja oдлучуje дa ли ћe свaкa 
стрaнкa снoсити свoje трoшкoвe или ћe трoшкoви бити пoдeљeни срaзмeрнo усвojeнoм зaхтeву 
зa зaштиту прaвa.  
Стрaнкe у зaхтeву мoрajу прeцизнo дa нaвeду трoшкoвe зa кoje трaжe нaкнaду.  
Нaкнaду трoшкoвa мoгућe je трaжити дo дoнoшeњa oдлукe нaручиoцa, oднoснo Рeпубличкe 
кoмисиje o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa.  
O трoшкoвимa oдлучуje Рeпубличкa кoмисиja. Oдлукa Рeпубличкe кoмисиje je извршни нaслoв.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 

24. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
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. 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75.став 1. Закона о 
јавним набавкама: 
 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

За правна лица 
  

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 
прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 
територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) – не треба 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
2.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за учешће у поступку јавне набавке одређени чланом 75.став 1. Закона о 
јавним набавкама: 
 
За правна лица 
1. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар. 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног привредног суда (копија, без обзира на датум издавања извода); 
 

2. Услов: Право на учешће има понуђач ако 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; 
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски заступник 
није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

 
3. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има седиште на њеној 
територији 
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Докази: Понуђач са територије Републике Србије доставља: 
а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде, и  
б) Уверење надлежне локалне самоуправе; 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, нотаром или 
другим надлежним органом те државе. 
Уколико се понуђач налази у поступку приватизације доставља потврду надлежног органа 
да се налази у поступку приватизације – потврда коју је издала Агенција за приватизацију. 

 
4. Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке –не треба. 
 

5. Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношња понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
НАПОМЕНА: Докази из тачке 2. и 3.  не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачке 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
 
За предузетнике 

1. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је регистрован код надлежног 
органа, односно уписан у одговарајући регистар. 
Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 
одговарајућег регистра (копија, без обзира на датум издавања извода); 

 
2. Услов: Право на учешће има понуђач ако 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; 
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова 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; 

 
3. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и 

друге јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има седиште 
на њеној територији 
Докази: Понуђач са територије Републике Србије доставља: 
 а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде, и  
 б) Уверење надлежне локалне самоуправе; 
Ако се у држави у којој предузетник има седиште не издају докази из члана 77. Закона, 
понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним 
органом, нотаром или другим надлежним органом те државе. 
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4. Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке – . 
 

5. Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношња понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
НАПОМЕНА: Докази из тачке 2. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачке 3. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
 
За физичка лица 
1. Услов: Право на учешће има физичко лице које није осуђивано 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; 
Доказ: Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова 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; 

 
2. Услов: Право на учешће у поступку има понуђач ако је измирио доспеле порезе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима РС или стране државе када има седиште на њеној 
територији 
Докази: Понуђач са територије Републике Србије доставља: 
а) Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде, и  
б) Уверење надлежне Управе локалне самоуправе; 
Ако се у држави у којој физико лице има пребивалиште не издају докази из члана 77. 
Закона, понуђач-физичко лице може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату 
под кривичном и материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или 
управним органом, нотаром или другим надлежним органом те државе. 
 

3. Услов: да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је  
предмет јавне набавке.  
Доказ: – не треба. 
 

4. Услов: Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на 
снази у време подношња понуде  (чл. 75. ст. 2. Закона). 
Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава 
мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
НАПОМЕНА: Докази из тачке 1. и 3. не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ из тачке 2. мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда. 
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Докази о испуњености услова за учешће могу се достављати у неовереним копијама. 
Понуђач чија понуда је оцењена као најповољнија дужан је да у року од пет дана од дана 
пријема писменог позива наручиоца, достави на увид оригинал или оверену копију свих 
наведених доказа. 

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави у року на увид 
оригинал или оверену копију свих горе наведених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву и уговор доделити следећем најповољнијем понуђачу. 

Понуђач је у обавези да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова у поступку јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописан начин. 
 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. 
 
ДОКАЗИ КОЈЕ ПОНУЂАЧИ НЕ МОРАЈУ ДА ДОСТАВЕ: 
Сходно одредбама члана 78. ЗЈН, лице уписано у регистар понуђача који води Агенција за 
привредне регистре није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност 
обавезних услова из члана 75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН. 
 
ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

5.2.1. Пословни капацитет: 
Партија 1: 
Услов: 
Дa je понуђач oвлaшћeн (aутoризoвaн) зa прoдajу пoнуђeних дoбaрa под редним бројем 14,15, 
17,18,19,22,23 са гарантним роком од три године oд стрaнe прoизвoђaчa или 
прeдстaвништвa/лoкaлнe кaнцeлaриje прoизвoђaчa пoнуђeних дoбaрa . 
Доказ: 
Пoтврдa прoизвoђaчa или прeдстaвништвa/лoкaлнe кaнцeлaриje прoизвoђaчa пoнуђeних 
дoбaрa, издaтa нa мeмoрaндуму прoизвoђaчa или прeдстaвништвa/лoкaлнe кaнцeлaриje 
прoизвoђaчa, oвeрeнa и пoтписaнa oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa прoизвoђaчa или 
прeдстaвништвa/лoкaлнe кaнцeлaриje прoизвoђaчa. Пoтврдa мoрa бити нaслoвљeнa нa 
Нaручиoцa, дa глaси нa имe пoнуђaчa сa пoзивoм нa прeдмeтну нaбaвку. 
 
Партија 2: 
Услов: 
Дa je oвлaшћeн (aутoризoвaн) зa прoдajу пoнуђeних дoбaрa под редним бројем 
1,2,3,15,16,17,18,19,20,25,26,27,28,29,30,31 oд стрaнe прoизвoђaчa или 
прeдстaвништвa/лoкaлнe кaнцeлaриje прoизвoђaчa пoнуђeних дoбaрa. 
Доказ: 
Пoтврдa прoизвoђaчa или прeдстaвништвa/лoкaлнe кaнцeлaриje прoизвoђaчa пoнуђeних 
дoбaрa, издaтa нa мeмoрaндуму прoизвoђaчa или прeдстaвништвa/лoкaлнe кaнцeлaриje 
прoизвoђaчa, oвeрeнa и пoтписaнa oд стрaнe oвлaштeнoг лицa прoизвoђaчa или 
прeдстaвништвa/лoкaлнe кaнцeлaриje прoизвoђaчa. Пoтврдa мoрa бити нaслoвљeнa нa 
Нaручиoцa, дa глaси нa имe пoбуђaчa сa пoзивoм нa прeдмeтну нaбaвку. 
 

5.2.2. Технички капацитет  
Пaртиja 1 и  2: 
Услов: 
Да понуђач поседује копијe произвођачких спецификација понуђених производа (декларација 
произвођача понуђених производа и/или техничка спецификација произвођача понуђених 
производа и/или проспектна документација произвођача понуђених  производа) из којих је 
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могуће прецизно утврдити постојање свих захтеваних техничких карактеристика и 
перформанси, а које морају бити означене у достављеним копијама произвођачких 
спецификација понуђених производа; 
Доказ: 
Услов се испуњава прилагањем копије произвођачких спецификација (декларација 
произвођача понуђених производа и/или техничка спецификација произвођача понуђених 
производа и/или проспектна документација произвођача понуђених производа) понуђених 
производа, које морају бити оверене од стране понуђача печатом и потписом овлашћеног лица 
и из којих је могуће прецизно утврдити постојање свих  захтеваних техничких  карактеристика, а 
које морају бити означене у достављеним копијама произвођачких спецификација понуђених 
производа. 

 
НАПОМЕНА: Захтеване декларације, спецификације, проспекте, сертификате, потврде, 
овлашћења, извештаје и осталу потребну документацију захтевану приликом доказивања 
испуњености услова из чл. 76. Закона, уколико су на енглеском језику, није потребно 
преводити. 

 
Набавка за обе партије је са планским количинама и Испоручилац врши испоруку на основу 
појединачних захтева за испоруку. 

 
5.2.3. Финансијски капацитет: 

а) Услов за партију 1 и 2: 
 Да Понуђач није у наведеним обрачунским годинама пословао са губитком (2016., 2017. и 
2018); 
Доказ: 

Уз понуду доставити извештај о бонитету БОН-ЈН издат од стране Агенције за привредне 
регистре, који садржи податке за 2016, 2017. и 2018. годину. 
Напомена: уколико БОН ЈН не садржи податке за 2018. годину, за исту, доставити копије 
биланса стања и успеха, које су предате АПР-у. 

 
б) Услов за партију 1 и 2: 

Да понуђач у последњих 12 месеци који претходе објављивању позива за подношење понуда, 
нема евидентираних дана ликвидности (Потврда треба да покрије и датум односно дан 
објављивања позива за подношење понуда). 
 Доказ:  

Уз понуду доставити потврду о ликвидности за последњих 12 месеци издату од Народне банке 
Србије, Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога принудне наплате у 
Крагујевцу, ул. Бранка Радичевића 16а (Потврда треба да покрије и датум тј. дан објављивања 
јавног позива). 

Уколико је податак о броју дана неликвидности доступан на интернет страници 
НБС, понуђач не мора да достави потврду НБС. 
 
Понуђачи су дужни да уз понуду доставе за обе партије и: 

 - Образац (ОП) – Оверени потписи лица овлашћених за заступање који су оверени од стране 

надлежног суда; 

- Картон депонованих потписа –Картон депонованих потписа оверен од стране пословне банке 

после дана објављивања позива за подношење понуда. 
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А. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ 
 

Подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. Став 1. Тач 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама. Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона о јавним набавкама подизвођач мора да 
испуњава само ако ће он бити задужен за реализацију дела јавне набавке за који се тражи 
дозвола. 
Подизвођач мора да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 76. 
Закона о јавним набавкама. 
 

Б. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ПОНУЂАЧ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 
 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из члана 75. Срав 1. Тач. 1) 
до 4) Закона о јавним набавкама. Услов из члана 75. Став 1. Тач. 5) Закона о јавним набавкама, 
испуњава само онај понуђач из групе понуђача који ће бити задужен за реализацију дела јавне 
набавке за који се тражи дозвола. 
Додатне услове понуђачи у заједничкој понуди испуњавају заједно. 
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Образац број 3 

Партија ____ (уписати 1 или 2) 
 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра – ЈН ПП 34/19 ОП– 
рачунарска опрема. 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ-Табела 1 

Назив понуђача:  
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача:  
 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  
 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 
 

Телефон:  
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 

Заокружити начин подношења понуде 

А) САМОСТАЛНО  

       Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

       В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ  

Врста правног лица (Заокружити) 

  

   б) Мало предузеће  

   в) Средње предузеће  

   г) Велико предузеће  

   д) Гигантско предузеће  

   ђ) Физичко лице  

 

Место и датум:                                                         Потпис одговорног лица  понуђача 

                                                                                   или овлашћеног члана групе понуђача                                                                                                              

  Печат и потпис  

 

                                                                        ________________________   
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Образац број 3-1 
Партија ____ (уписати 1 или 2) 

 
ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ –Табела 2 
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

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

 

Место и датум:                                                         Потпис одговорног лица  понуђача 

                                                                                   или овлашћеног члана групе понуђача                                                                                                              

  Печат и потпис  

 

                                                                        ________________________  
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Образац број 3-2 
Партија ____ (уписати 1 или 2) 

 
 
 ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- Табела 3 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

 

Место и датум:                                                         Потпис одговорног лица  понуђача 

                                                                                   или овлашћеног члана групе понуђача                                                                                                              

  Печат и потпис  

 

                                                                        ________________________  
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Образац број 3-3 
Партија ____ (уписати 1 или 2) 

 
ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ЈН ПП 34/19 ОП– Табела 4  
 

 
 
Место и датум                         Понуђач 

    М. П.  
_______________________     _______________________ 
 
 
Напомене:  

- Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 
да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 
образац понуде. 

- У колону Садржај понуде, уписати услове из Поглавља IV, тачка 9, за наведене 
подтачке  или исте потврдити са „Да“. 

УСЛОВИ          САДРЖИНА ПОНУДЕ 

Укупна цена понуде без ПДВ 
(Из Обрасца структуре цена -Образац бр. 4 и 5) 

 

Укупна цена понуде са ПДВ 
( Из Обрасца структуре цена -Образац бр. 4 и 5) 

 

Услови плаћања 
(као у поглављу IV, тачка 11, подтачка 11.1.) 
 

 

Рок испоруке 
(као у поглављу IV, тачка 11, подтачка 11.2.) 
 

 

Место испоруке 
(као у поглављу IV, тачка 11, подтачка 11.3.) 
 

 

Гарантни рок 
(као у поглављу IV, тачка 11, подтачка 11.4.) 
 

 

  Важност понуде 
(као у поглављу IV, тачка 11, подтачка 11.5.) 

 

Трајање уговора 
(као у поглављу IV, тачка 11, подтачка 11.6.) 
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Образац број 4 
Партија 1 

 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Р. 
бр. 

Опрема Кол Модел Произвођач 
Јединична 

цена  
(без ПДВ) 

Укупна цена  
(без ПДВ) 

1 
Notebook – тип 1 
 

2 
  

  

2 
Notebook – тип 2 
 

2 
  

  

3 
Notebook – тип 3 
 

2 
  

  

4 
Скенер – тип 1 
 

4 
  

  

5 
Скенер – тип 2 
 

4 
  

  

6 
Скенер – тип 3 
 

2 
  

  

7 
Штампач – тип 1 
 

2 
  

  

8 
Штампач – тип 2 

 
4    

 

9 
Штампач – тип 3 

 
1    

 

10 Штампач – тип 4 5     

11 
Мултифункцијск
и уређај- тип 1 

3    
 

12 
Мултифункцијск
и уређај- тип 2 

2    
 

13 
Мултифункцијск
и уређај- тип 3 

2    
 

14 Монитор – тип 1 20     

15 Монитор – тип 2 10     

16 Монитор – тип 3 10     

17 Монитор – тип 4 2     

18 Рачунар – тип 1 10     

19 Рачунар – тип 2 4     

 
Место и датум                         Понуђач 

    М. П.  
_______________________     _______________________ 
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Образац број 4-1 
Партија 1 

 

 

 

20 

Полица rack-
mount на 
извлачење са 
LCD монитором 
и тастатуром 

1    

 

21 
Монитор/телеви
зор 65" 

1    
 

22 Пројектор- тип 1 1     

23 Пројектор- тип 2 1     

24 Streaming уређај 2     

25 Укупно без  ПДВ:  

26 ПДВ:  

27 Укупно са ПДВ:  

 
 
Понуђач као саставни део понуде доставља попуњен, потписан и оверен образац структура 
цене - образац бр. 4 у складу са следећим објашњењима:  

 у колону бр. 4 уписује се модел;  

 у колони бр. 5 уписује се произвођач; 

 у колони 6 под ред.бр. 1 до 24 уписује се јединична цена без ПДВ, у динарима 

 у колони 7 под ред.бр. 1 до 24 уписује се износ укупне цене без ПДВ, добијена као 
производ колоне 3 под редним бројем од 1 до 24 и колоне 6 под редним бројем од 1 до 
24;  

 у колони 7 под ред.бр. 25 уписује се укупно понуђена цена без ПДВ-а, у динарима;  

 у колони 7 под ред.бр. 26 уписује се вредност ПДВ-а, у динарима;  

 у колони 7 под ред.бр. 27 уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом, у динарима;  
 
 

Место и датум                        Понуђач 
    М. П.  

________________________     ________________________ 
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Образац број 5 
Партија 2 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Р. 
бр. 

Опрема Кол. Модел Произвођач 
Јединична 

цена  
(без ПДВ) 

Укупна цена  
(без ПДВ) 

1 Матична плоча – тип 1 25     

2 Матична плоча – тип 2 15     

3 Матична плоча – тип 3 30     

4 Процесор CPU – тип 1 18     

5 Процесор CPU – тип 2 10     

6 Процесор CPU – тип 3 14     

7 Процесор CPU – тип 4 5     

8 CPU cooler – тип 1 5     

9 CPU cooler – тип 2 5     

10 Вeнтилaтoр – тип 1 5     

11 Вeнтилaтoр – тип 2 5     

12 Вeнтилaтoр – тип 3 5     

13 Вeнтилaтoр – тип 4 5     

14 Вeнтилaтoр – тип 5 5     

15 RAM меморија тип 1 5     

16 RAM меморија тип 2 5     

17 RAM меморија тип 3 5     

18 RAM меморија тип 4 34     

19 RAM меморија тип 5 10     

20 RAM меморија тип 6 2     

21 Хард диск-HDD тип 1 32     

22 Хард диск-HDD тип 2 17     

23 Хард диск-HDD тип 3 5     

 
 
 
Место и датум                        Понуђач 

    М. П.  
________________________     ________________________ 
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Образац број 5-1 
Партија 2 

 

24 Хард диск-HDD тип 4 10     

25 
Solid state disk – SSD тип 
1 

3    
 

26 
Solid state disk – SSD тип 
2 

15    
 

27 
Solid state disk – SSD тип 
3 

2    
 

28 
Графичка картица – 
VGA тип 1 

10    
 

29 
Графичка картица – 
VGA тип 2 

2    
 

30 
Графичка картица – 
VGA тип 3 

5    
 

31 
Графичка картица – 
VGA тип 4 

2    
 

32 Оптички уређај тип 1 40     

33 Ethernet adapter тип 1 5     

34 Ethernet adapter тип 2 5     

35 Ethernet adapter тип 3 5     

36 Напајање тип 1 33     

37 Напајање тип 2 7     

38 Напајање тип 3 1     

39 Кућиште тип 1 32     

40 Кућиште тип 2 6     

41 Миш тип 1 35     

42 Миш тип 2 15     

43 Миш тип 3 5     

44 Тастатура тип 1 5     

45 Тастатура тип 2 5     

46 Тастатура тип 3 40     

47 Тастатура тип 4 5     

48 
USB flash меморија тип 
1 

20    
 

49 
USB flash меморија тип 
2 

20    
 

50 Музичка картица тип 1 1     

 
Место и датум                        Понуђач 

    М. П.  
________________________     ________________________ 



51 | 62 
Конкурсна документација ЈН ПП 34/19 ОП – Рачунарска опрема 

Образац број 5-2 
Партија 2 

 

51 Звучници тип 1 10     

52 Звучници тип 2 1     

53 Звучници тип 3 1     

54 Звучници тип 4 1     

55 Кабел тип 1 10     

56 Кабел тип 2 10     

57 Кабел тип 3 2     

58 Кабел тип 4 1     

59 Кабел тип 5 10     

60 Кабел тип 6 5     

61 Кабел тип 7 1     

62 Кабел тип 8 1     

63 Кабел тип 9 1     

64 Кабел тип 10 5     

65 Кабел тип 11 1     

66 Батерија тип 1 5     

67 Батерија тип 2 5     

68 Батерија тип 3 5     

69 
Меморијска картица 
тип 1 

7    
 

70 
Меморијска картица 
тип 2 

7    
 

71 KVM switch тип1 1     

72 PCI картица тип 1 1     

73 PCI-Е картица тип 1 5     

74 PCI-Е картица тип 2 5     

75 Port adapter тип 1 5     

76 Бар-код читач тип 1 1     

77 Бар-код читач тип 2 1     

78 
External Gigabit 
Ethernet тип 1 

1    
 

 
Место и датум                        Понуђач 

    М. П.  
________________________     ________________________ 
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Образац број 5-3 
Партија 2 

 

79 Пуњач за лаптоп тип 1 3     

80 
Хладњак за преносиве 
уређаје тип 1 

1    
 

81 Адаптер тип 1 7     

82 Адаптер тип 2 3     

83 Адаптер тип 3 3     

84 Укупно без  ПДВ:  

85 ПДВ:  

86 Укупно са ПДВ:  

 
 
Понуђач као саставни део понуде доставља попуњен, потписан и оверен образац структура 

цене - образац бр. 5 у складу са следећим објашњењима:  

 у колону бр. 4 уписује се модел;  

 у колони бр. 5 уписује се произвођач; 

 у колони 6 под ред.бр. 1 до 83 уписује се јединична цена без ПДВ, у динарима 

 у колони 7 под ред.бр. 1 до 83 уписује се износ укупне цене без ПДВ, добијена као 
производ колоне 3 под редним бројем од 1 до 83 и колоне 6 под редним бројем од 1 до 
83;  

 у колони 7 под ред.бр. 84 уписује се укупно понуђена цена без ПДВ-а, у динарима;  

 у колони 7 под ред.бр. 85 уписује се вредност ПДВ-а, у динарима;  

 у колони 7 под ред.бр. 86 уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом, у динарима;  
 
 

Место и датум                        Понуђач 
    М. П.  

________________________     ________________________ 
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Образац број 6 
                                                                                                                                                        Партија______ 

VIII МОДЕЛ УГОВОРА 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА 
ЈН ПП 34/19 ОП  

 
Закључен дана _________________  између: 
 
ЈКП „Информатика“ Нови Сад  
са седиштем у Новом Саду, улица Булевар цара Лазара 3,  
ПИБ:101651557, Матични број: 08023182 
Број рачуна: 325-9500600004227-76  Назив банке: Vojvodjanska banka a.d. – Novi Sad 
Телефон:+381214895010 Телефакс:+38121528014 
које  заступа директор Ненад Барац,  дипл. менаџер 
(у даљем тексту: Наручилац) и 
 
................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица ..........................................,  
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: Испоручилац), 

 
Заједно са 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 
*(остали из групе понуђача) 
 
НАПОМЕНА: модел уговора који је саставни део конкурсне документације, понуђач 
попуњава у складу са понудом и оверава печатом и потписом, чиме потврђује да је 
сагласан са садржином модела уговора. Поља означена испрекиданом линијом понуђач 
није дужан да попуни – иста ће бити попуњена од стране Наручиоца  приликом 
закључивања уговора. 
*У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у 
моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 
 
Основ уговора: 
ЈН Број: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Број и датум одлуке о додели уговора: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Понуда изабраног понуђача бр _ _ _ _ _ _ _ од _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Предмет уговора 

Члан 1. 
Предмет овог уговора је јавна набавка добара –Рачунарска опрема, (у даљем тексту: 

Опрема), у отвореном поступку по партијама ЈН ПП 34/19 ОП, Партија _______ у свему према 
захтеву Наручиоца и понуде Испоручиоца која је заведена код Наручиоца под бројем _ _ _ _ _ _  
од _ _ _ _ _ _ _ _ године и која чини саставни део овог Уговора.  

 



54 | 62 
Конкурсна документација ЈН ПП 34/19 ОП – Рачунарска опрема 

 
Партија 1 
Обрасци број: 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 1-8, 1-9, 1-10, 1-11, 1-12, 1-13, 1-14, 3, 3-3, 

4 и 4-1 
Партија 2 
Обрасци број: 2, 2-1, 2-2, 2-3, 2-4, 2-5, 2-6, 2-7, 3, 3-3, 5, 5-1, 5-2 и 5-3 прилажу се уговору 

и чине његов саставни део. 
 
Вредност уговора 

Члан 2. 
Уговорена вредност Опреме износи _____________ динара без ПДВ-а, односно 

____________ динара са ПДВ. 
Уговорена цена и јединичне цене су фиксне. 

         У цену је урачуната и испорука Опреме у магацинске просторе Наручиоца који се 
налазе на територији Града Новог Сада. 

Испоручилац је дужан да у фактури, а приликом фактурисања, обавезно наведе број 
набавке и број уговора. 

Финансирање: Сопствена средства 
 
Услови и начин плаћања 

Члан 3.  
            Наручилац ће плаћање вршити након испоруке Опреме, у року од 45 дана од дана 
потписивања записника о примопредаји и достављања рачуна, а у складу са Законом о 
роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 
119/12, 68/2015 и 113/2017). 
 
Рок испоруке Опреме 

Члан 4. 
           Испорука Опреме се врши сукцесивно, у року од __________ (најкасније 7 дана од дана 
упућивања захтева ) дана од дана упућивања појединачних захтева од стране Наручиоца. 
          Наручилац упућује захтев Испоручиоцу на mail адресу  ______________________ . 
           Наведене количине Опреме су планске те Наручилац за време трајања овог уговора нема 
обавезу да преузме Добро у наведеним количинама.            
 
             

Место испоруке и пријем Опреме 
Члан 5. 

         Пријем Опреме врши се у просторијама Наручиоца на адреси Булевар цара Лазара 3, Нови 
Сад, уз присусутво Испоручиоца. 
         Наручилац врши квантитативни пријем Опреме.  
         Пријем се врши провером испоручене количине и примљених докумената – сертификата 
произвођача (сертификат о пореклу робе) и отпремнице. 
         Опрема мора бити нова, у оригиналном паковању, неоштећена. 
         Ако се установи да је Опрема оштећена или ако део недостаје, Наручилац и Испоручилац 
ће сачинити записник, наводећи стварне чињенице. 
          Евентуална рекламација од стране Наручиоца на испоручене количине или оштећења 
Опреме мора бити сачињен у писаној форми и достављена Испоручиоцу у што краћем року. 
          Недостаци или оштећења испоручене Опреме који се могу приписати Испоручиоцу, биће 
отклоњени што је пре могуће, на рачун Испоручиоца.  
          Опрема наведена у фактурама и отпремницама, која грешком није испоручена, биће без 
одлагања и на рачун Испоручиоца испоручена на место испоруке. 
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Гарантни рок ( Партија 1) 
Члан 6. 

 
Гарантни рок за испоручену Опрему је _______________(минимално две године) године 

са изузетком Опреме под редним бројевима 14, 15, 17, 18, 19, 22, 23  _______________ 
(минимално три године)  и почиње да тече од дана сачињавања записника о примопредаји.  

     Уколико за време гарантног рока дође до проблема услед недостатка на Опреми који се 
уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана, 
обавеза Испоручиоца је да такве проблеме отклони без накнаде.        

     Проблеми који могу настати за време експлоатације у гарантном року евидентирају се и 
прослеђују Испоручиоцу.  

 
( Партија 2) 

 
Гарантни рок за испоручену Опрему је _______________(минимално две године) године и 

почиње да тече од дана сачињавања записника о примопредаји.  
     Уколико за време гарантног рока дође до проблема услед недостатка на Опреми који се 

уоче у гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана, 
обавеза Испоручиоца је да такве проблеме отклони без накнаде.        

     Проблеми који могу настати за време експлоатације у гарантном року евидентирају се и 
прослеђују Испоручиоцу.   

 
Средство финансијског обезбеђења 

Члан 7. 
Испоручилац  је у обавези да обезбеди Наручиоцу 1 (једну) бланко соло меницу, безусловно 

и неопозиво наплативу, за добро извршење уговора заједно са једним попуњеним, 
потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем као и потврду о регистрaцији 
менице код Народне банке Србије. 

Менично писмо – овлашћења за добро извршење уговора мора бити попуњено у висини од 
10% вредности уговора без ПДВ-а. 
       Испоручилац  је у обавези да Наручиоцу достави оверене потписе лица овлашћених за 
заступање који су оверени од стране надлежног органа (ОП образац) или картон депонованих 
потписа. 
       Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ бланко соло менице у 
случајевима када Испоручилац не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором. 
      Меница има рок важења најмање пет дана након истека уговора. 
      Нереализована меница за добро извршење уговора биће враћена Испоручиоцу на његов 
писани захтев након истека рока важења менице, а у року од пет дана од дана пријем захтева. 
 

 
(Партија 1) 

Члан 8. 
Испоручилац је у обавези да обезбеди Наручиоцу 3 (три), бланко соло менице, 

безусловно и неопозиво наплативе, за отклањање грешака у гарантном року, заједно са 3  (три) 
попуњена, потписана и оверена Менична писма – овлашћења као и потврдом о регистрaцији 
меница код Народне банке Србије.  

Свако менично писмо – овлашћење за отклањање грешака у гарантном року мора бити 
попуњено у висини од по 3% вредности Уговора без ПДВ-а. 
           Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ бланко меница у случајевима 
када Испоручилац не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором. 
           Менице имају рок важења најмање пет дана након истека гарантног рока. 
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           Нереализоване менице за отклањање грешака у гарантном року ће бити враћене 
Испоручиоцу на његов писани захтев након истека рока важења меница, а у року од пет дана 
од дана пријема захтева. 

 
(Партија 2) 

 
Испоручилац је у обавези да обезбеди Наручиоцу 2 (две), бланко соло менице, 

безусловно и неопозиво наплативе, за отклањање грешака у гарантном року, заједно са 2  (два) 
попуњена, потписана и оверена Менична писма – овлашћења као и потврдом о регистрaцији 
меница код Народне банке Србије.  

Свако менично писмо – овлашћење за отклањање грешака у гарантном року мора бити 
попуњено у висини од по 5% вредности Уговора без ПДВ-а. 
           Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ бланко меница у случајевима 
када Испоручилац не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором. 
           Менице имају рок важења најмање пет дана након истека гарантног рока. 
           Нереализоване менице за отклањање грешака у гарантном року ће бити враћене 
Испоручиоцу на његов писани захтев након истека рока важења меница, а у року од пет дана 
од дана пријема захтева. 

 
Казнене одредбе 

Члан 9. 
Уколико набавка  Опреме не буде реализована у уговореном року и уколико 

Испоручилац не поштује одредбе овог уговора, исти је обавезан да на захтев Наручиоца плати 
уговорну казну од 0,2 % од укупне вредности Уговора за сваки дан закашњења, а највише до 
10% вредности уговора. 

Наручилац има право на уговорну казну за сваки дан закашњења и када Испоручилац 
испоручи Опрему са закашњењем и када Испоручилац уопште не испоручи Опрему. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења 
Испоручиоца. 

Наплата уговорене казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 
Наручилац неће бити у обавези да плати цену за Опрему све док Испоручилац не 

достави средство финасијског обезбеђења у складу са овим уговором. 
 

Трајање уговора 
Члан  10. 

             Уговор ступа на снагу даном потписивања и траје годину дана од дана ступања на снагу. 
              Уговор ће престати да важи и пре рока наведеног у ставу 1.  овог члана, уколико 
Наручилац преузме Опрему до износа наведеног у члану 2. овог Уговора. 

 
Остале одредбе 

Члан  11. 
За све што није предвиђено овим уговором примењиваће се одредбе важећих 

законских прописа. 
Наручилац у сваком моменту може раскинути овај Уговор где је отказни рок 15 дана од 

дана достављања писаног обавештења. 
 

Члан 12. 
Све евентуалне спорове из Уговора уговорне стране ће настојати да реше споразумно, а 

уколико се не постигне споразум, уговара се надлежност суда у Новом Саду. 
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Члан 13. 
Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 
 

ИСПОРУЧИЛАЦ 
 
 

_________________________ 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 
 
 

________________________ 
 

НАПОМЕНА:  
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Уколико изабрани понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о 
јавној набавци након што му је уговор додељен, то може представљати негативну 
референцу према члану 82. став 1. тачка 3) ЗЈН.  
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Образац  бр. 7 

IX ПРИМЕРИ ОБРАЗАЦА СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
           ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

ЈН ПП 34/19 ОП  
 

Поверилац: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, рачуном: број 355-
0003200238152-61 код Војвођанске банке. 
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко, соло меницу (за добро извршење уговора), серијски 
број:___________________и овлашћујемо ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, 
Нови Сад као Повериоца, да је може попунити на износ 
од:__________________динара,исловима:______________________________________________
_________________________________ за износ дуга са свим припадајућим обавезама и 
трошковима по основу Уговора бр.______________ од __________ и овлашћујемо ЈКП 
„Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, да безусловно и неопозиво, без 
протеста и трошкова, вансудски, преко ____________________, изврши наплату са свих рачуна 
Предузећа _________________________ из његових новчаних средстава, односно друге 
имовине. 
Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног уговора, 
или последњег Анекс-а проистеклог из њега, дође до промена лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др. 
 
Менице се могу поднети на наплату најраније по доспећу обавеза из наведеног Уговора или 
његовог последњег Анекс-а. 
 
Место и датум издавања Овлашћења 
                                                                   _________________________________________ 
                                                                                                     Назив дужника 
                                                                   __________________________________________ 
                                                                                                             адреса 
                                                                   тек.рн.бр. _____________________________ код 
                                                                   ______________________________ (назив банке) 
                                                                   _____________________________________ 
                                                                         (адреса банке код које је дужник отворио рачун) 
                                                                    ПИБ дужника: ____________________________, 
                                                                    матични број дужника______________________: 
                      
                                                                                   
                                                                                            Дужник – издавалац меница 
                                М.П.                                                  __________________________ 
 
 
НАПОМЕНА:  Образац треба да буде оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 
Понуђача или овлашћеног члана групе понуђача, као сагласност на текст. 
Образац копирати у потребан број примерака. 
 
  



59 | 62 
Конкурсна документација ЈН ПП 34/19 ОП – Рачунарска опрема 

Образац бр. 8 
Партија ____ 

 
 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
           ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 

ЈН ПП 34/19 ОП  
 

Поверилац: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, рачуном: број 355-
0003200238152-61 код Војвођанске банке. 
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко, соло меницу (за отклањање грешака у гарантном року), 
серијски број:___________________и овлашћујемо ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара 
Лазара 3, Нови Сад као Повериоца, да је може попунити на износ 
од:__________________динара, и 
словима:__________________________________________________________________________ 
за износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по основу Уговора 
бр.______________ од __________ и овлашћујемо ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара 
Лазара 3, Нови Сад, да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, преко 
____________________, изврши наплату са свих рачуна Предузећа _________________________ 
из његових новчаних средстава, односно друге имовине. 
Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног уговора, 
или последњег Анекс-а проистеклог из њега, дође до промена лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др. 
 
Менице се могу поднети на наплату најраније по доспећу обавеза из наведеног Уговора или 
његовог последњег Анекс-а. 
 
Место и датум издавања Овлашћења 
                                                                   _________________________________________ 
                                                                                                     Назив дужника 
                                                                   __________________________________________ 
                                                                                                             адреса 
                                                                   тек.рн.бр. _____________________________ код 
                                                                   ______________________________ (назив банке) 
                                                                   _____________________________________ 
                                                                         (адреса банке код које је дужник отворио рачун) 
                                                                    ПИБ дужника: ____________________________, 
                                                                    матични број дужника______________________: 
                      
                                                                                   
                                                                                               Дужник – издавалац меница 
                                М.П.                                                  __________________________ 
 
 
НАПОМЕНА:  Образац треба да буде оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 
Понуђача или овлашћеног члана групе понуђача. 
 
Образац по потреби копирати. 
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Образац број 9 
 

X  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ [навести назив 
понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

                Место и датум                        Понуђач 
    М. П.  

________________________     _______________________ 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 
јавне набавке ЈН ПП 34/19 ОП – Рачунарска опрема, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
 
 

Место и датум:                                                         Потпис одговорног лица  понуђача 

                                                                                   или овлашћеног члана групе понуђача                                                                                                              

  Печат и потпис  

 

                                                                        ________________________  

 
 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 
 

 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач.............................................................................................. [навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке добара ЈН ПП 34/19 ОП –Рачунарска опрема, поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде. 
 

 
 
 

Место и датум:                                                                   Потпис одговорног лица  понуђача 

                                                                                           или овлашћеног члана групе понуђача                                                                                                              

      Печат и потпис  

 

                                                                               ________________________  

 
 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


