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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Економски факултет у Београду 
Адреса: Каменичка 6, Београд 
ПИБ: 100223295 
Матични број: 07001983 
Интернет страница: www.ekof.bg.ac.rs 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 04/2015 су добра – информатичка опрема, рачунари и софтвери 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
Није у питању резервисана јавна набавка. 
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација. 
 
5. Контакт (лице или служба) 
Особa за контакт: 
Зоран Шошкић, дипл. правник 
е-mail: zsoskic@ekof.bg.ac.rs 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

1. Предмет јавне набавке  
Опис предмета набавке: Предмет јавне набавке број 04/2015 су информатичка опрема, рачунари и 
софтвер.  
Назив и ознака из општег речника набавке: 30200000 -1 Рачунарска опрема  и материјал 
 
2. Партије 
Ова набавка није обликована у више партија. 
 
3. Врста оквирног споразума 
Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума.
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА 
 
 

1.    Desktop racunar Tip 1                                 kolicina: 70 komada  

Desktop računar male zapremine 1.3L maksimalno 
Operativni sistem Win7 Profesional 64bit 
CPU Intel Dual Core poslednje generacije (2.6GHz, 3MB cache), mogućnost ugradnje i7 
procesora u kućište, ili odgovarajući 
Intel Chipset Q87, ili odgovarajući 
RAM 4 GB PC3-12800 DDR3 SDRAM 1333MHz (1 DIMM), 16Gb max. 
Hard disk 500GB, mogućnost ugradnje hibridnog HDD SDD diska. 
Optički uređaj - mogućnost dodatne nadogradnje optickog uredaja u jednu celinu 
Expansion slotovi 1x PCI-e mini card slot 
Prikljucci 2x USB3.0 napred; slušalice (sa prednje); mikrofon (sa prednje); 1x USB 3.0 
nazad, RJ-45; 
seriski port nazad 
Graficka kartica Intel HD Graphics in processor, HDCP, VGA i DisplayPort, Audio HD 
Audio, 
Napajanje - Max 65W (87% PSU) 
Komunikacija - Intel Ethernet 1Gb 
Tastatura Standardna RS, USB, od istog proizvođača kao i računar, sa fingerprintom 
Miš Opticki scroll, od istog proizvođača kao i računar 
Kucište male zapremine, maksimalno 1,3 litarsko kucište. 
Omogućeno kačenje na odgovarajuci monitor sa zadnje strane po VESA standardu 
Integrisani sigurnosni čip po TPM standardu 1.2, Individualno blokiranje svih USB portova 
preko 
BIOS-a, mogucnost paljenja i gašenja serijskog porta, elektronski prekidač za singalizaciju 
otvaranja kućišta. 
Dodatni sertifikat EPEAT Gold, Energy star 5.0 compliant 
Garantni rok min. 3 godine, garancije prozvođača za rad i delove 
 

 

 
2.     Monitori                                               kolicina: 70 komada 

Minimum 19” 
Tip panela LED backlit 
Rezolucija min 1440 x 900 
Video konektor: VGA 
Mogućnost montaže ponuđenog modela računara sa zadnje strane monitora preko VESA 
kompleta za montažu 
Monitori moraju biti od istog proizvođača kao i računari 
Garantni rok min. 3 godine, garancije prozvođača za rad i delove  

 

 

3.   Microsoft OfficeProPlus 2013 SNGL OLP NL Acdmc        kolicina: 15 licenci 
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4.     Printer 1                            kolicina: 2 komada 
Laser printer, format A4  
Štampa: crno-beli  
Brzina štampe min. (str/min) 42  
Rezolucija štampe min. 1200 x 1200 dpi 
Procesor min. 540 MHz  
Memorija min. 128 MB  
Ulazni kapacitet papira min. 100 listova 
Mesečni obim štampe: min. 100 000 strana 
Mogućnost automatske duplex štampe 
Konektivnost: USB, 10/100/1000T Ethernet 
Garancija: minimum 1 godina 
 
 

5.    Printer 2                               količina: 10 komada 
Laser printer, format A4  
Štampa: crno-beli  
Brzina štampe min. (str/min) 18  
Rezolucija štampe min. 600dpi 
Procesor min. 266 MHz  
Memorija min. 2 MB  
Ulazni kapacitet papira min. 150 listova 
Mesečni obim štampe: min. 5000 strana 
Garancija: minimum 1 godina 
 
 
6.   Proširenje postojećeg storage sistema Dell PV MD3200     količina: 1 komad 
3 x Hard disk 600GB SAS 15k 3.5", ili ekvivalent 
Dodatna šasija za proširenje storidža Dell PV MD1200 ili odgovarajuće, 
odgovarajući dodatni menadžment modul 
Hard diskovi: 12 x 600GB SAS 6Gbps 15k 3.5" 
Napajanje, max 600W, Redundantno 
Kablovi za povezivanje: 4 x 1m SAS Connector External Cable 
Šine za montažu rack ormar 
Garancija: min. 5 godina 
Proširenje je potrebno uraditi bez prekida u radu storidža 
Ukupan kapacitet postojećeg storidža i šasije za proširenje mora da bude min. 14TB 
 
 

7.   Mrežni storidž uređaj                    količina: 1 komad 
Procesor min. 1.5 GHz 
Flash Memorija min. 16MB 
HDD 2 x 1TB 3.5" SATA HDD 
LAN Port 1 x Gigabit RJ-45 Ethernet port 
Podrška za USB printer, USB hub, USB UPS 
Garancija: min. 1 godina 
 
   
 



7/39 
 
  
 

8.  Uređaj za neprekidno napajanje           količina: 1 komad 
Izlazna snaga min. 2700 W/ 3000 VA 
Distorzija izlaznog napona manja od 5% 
Ulazni konektor za napajanje: IEC-320 C20 
Izlazni konektori minimum: 8 x IEC 320 C13; 1 x IEC 320 C19 
Network management modul 
Garancija: min. 1 godina 
 
 
9.  Proširenje RAM memorije na postojećem serveru Dell PE R720      količina: 1 

komad 
32GB (2x16GB) RAM memory module, ili odgovarajući 
Garancija: min. 1 godina 
 
 
 
 
10.    Software za backup                          količina: 1 komad 
a. Mora biti kompatibilan sa operativnim sistemima, Windows, RHEL, SLES i 
podržavati njihove najnovije verzije, sa database platformama Microsoft SQL Server i Oracle 
Database software, kao i sa virtualizacionim platformama VMware i Microsoft Hyper-V 
b. Mora omogućiti automatizovan, sekvencijalni backup na disk, ili traku. Da zapisuje 
backup image na jedan medijum, a zatim da ga kopira na drugi (disk to tape; tape to disk).  
c. Opcija za deduplikaciju mora imati mogućnost da koristi različite tipove storidž 
uređaja kao što su local disk storage, SAN storage i iSCSI storage. 
d. Mora sadržati mehanizam za replikaciju podataka bekapovanih na sekundarnoj 
lokaciji sa ciljem restorovanja istih servera na sekundarnoj lokaciji. Ova funkcionalnost mora 
biti optimizovana tako da se kopiraju samo novi deduplicirani podaci u cilju manjeg 
opterećenja linka između te dve lokacije. 
e. Potrebno je da ima sistem za generisanje dnevnih izveštaja izvršenog backupa, analize 
trajanja backup zadataka, količine bekapovanih podataka i analize uspešnosti samog backupa. 
Mora imati mogućnost automatskog slanja reportova i obaveštenja na e-mail korisnika. 
f. Mora imate opciju za kreiranje boot media za system recovery. 
g. Rešenje mora imati mogućnost backup-a virtualnih mašina u toku njihovog rada. 
Prilikom backup-a virtuelne mašine u jednom potezu, mora biti omogućen recovery 
kompletne virtuelne mašine, kao i granular recovery fajlova, foldera, baza i aplikacija. 
h. Potrebno je da omogući recovery virtualne mašine virtualizacionom host-u odakle je i 
urađen backup, ili nekom drugom virtualization host-u. 
i. Potrebno je da sadrži opcije za enkripciju podataka koji se šalju kroz mrežu, kao i 
onih koji su smešteni na nekom mediju. 
j. Rešenje je potrebno da ima mogućnost automatskog system recovery-a na različine 
hardware, kako fizičke, tako i virtuelne. 
k. Potrebno je da ima VSS Integration za Application Aware VM Backup-e. 
l. Rešenje mora da ima i mehanizme kontrole pristupa za različite korisnike. 
m. Rešenje treba da ima mogućnost granularnog vraćanja podataka na nivou email-a, 
dokumenata i mailbox-a 
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11.     Ruter                                     količina: 1 komad 
Gigabit Ethernet ruter, za montažu u rack 
Procesor min. 1GHz 
RAM min. 2GB 
Broj 10/100/1000 Ethernet portova je minimalno 13 
Potrebno je da podržava PoE 
Garancija: min. 1 godina 
 
 
12.    Appliance za backup i deduplikaciju        količina: 1 komad 
Uređaj je potrebno da ima sledeće karakteristike: 
Kapacitet (pre RAID) min. 3,6TB 
Ukupan kapacitet veći od 100TB 
Potrebno je da ima mogućnost proširenja 
OST performanse: 3,6TB/h 
Optimizovane OST performanse: 6TB/h 
Funkcionalnosti kompresije i replikacije 
IP networking – 1/10GbE 
Podržava NTFS, CIFS protokole 
Sve neophodne licence je potrebno da budu uključene u cenu uređaja 
Garancija: 3 godine 
Zahtevano održavanje je po modalitetu “Next business day on site” 
 
 
 
13.      Software za organizovanje dokumentacije                   količina: 1 komad 
Potreban je sistem koji dozvoljava organizovanje i korišćenje elektronskih dokumenta po 
tipovima dokumenata i organizacionim celinama, kao i da: 
- Poseduje jednostavan i intuitivan interfejs 
- Ima podršku za drag and drop 
- Ima podršku za upozorenja 
- Ima mogućnost integracije sa Microsoft Word, Excel 
- Ima napravljene izveštaje koji su potrebni krajnjim korisnicima 
- Omogućava obaveštenje odgovarajućih korisnika i grupa kada je neophodno izvršiti 
akciju nad dokumentima za vreme izvršenja toka poslovnih procesa 
- Omogućava automatsko okidanje toka poslovnih procesa za specifične tipove 
dokumenta 
Procesi kacelarijskog poslovanja koje obuhvata su: 
Prijem  
- Prijem podnesaka 
- Raspoređivanje pošte i klasifikacija predmeta po materiji 
- Evidentiranje akata, odnosno predmeta 
- Prihvat digitalizovanih dokumenata 
- Izdavanje potvrde o prijemu predmeta 
- Dostava u rad 
Rad na predmetu 
- Prijem iz pisarnice 
- Pregled dokumenata 
- Izrada akta  
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- Kompletiranje predmeta 
- Dostava akta stranci 
Arhiviranje 
- Prijem predmeta u arhivu 
- Uzimanje predmeta iz arhive 
- Odabir arhivske građe i uništavanje 
Karakteristike  
- Elektronsko evidentiranje 
- Evidentiranje promena i dopuna predmeta 
- Elektronska (digitalna) arhiva 
- Jedinstvena identifikacija podnosioca zahteva (pošiljalac - primalac) 
- Informacije o tome gde se predmet nalazi u svakom momentu 
- Jednostavno, brzo i pregledno pretraživanje predmeta 
- Višekorisnički rad 
- Efikasno upravljanje zaštitom podataka 
- Izrada pregleda i izveštaja  
- Dostupnost i čitljivost arhiviranih podataka u zakonom predviđenom roku 
- Efikasna saradnja i sigurna komunikacija između organizacionih delova 
- Sva dokumentacija je vidljiva i na jednom mestu 
- Brisanje predmeta nije dozvoljeno, stornirani predmeti su vidljivi 
 
Faze implementacije i rokovi: 

- formiranje timova - (15 dana) 
- detaljno snimanje postojećih poslovnih procesa i dokumentacije - (60 dana) 
- saglasnost sa snimljenim stanjem - (15 dana) 
- izrada predloga novih procesa - (60 dana) 
- prihvatanje projekta - (15 dana) 
- implementacija - (90 dana) 
- testiranje od strane izvođača - (15 dana) 
- obuka korisnika - (15 dana) 
- testiranje od strane korisnika sa ciljem da se potvrde funkcionalnosti, pouzdanost i 

performanse proizvoda - (15 dana) 
- zapisnik o kvalitativnom prijemu  

 
 
 
 
 
14.     Oprema za server salu 
- Isporuka aparata za gasenje požara CO2 I S-9, ili odgovarajući -  2 komada 
- Sistem za gašenje požara inertnim gasom FM 200- HFC 227, ili odgovarajući 
- Sistem za dojavu požara sa komandama za upravljanje sistemom gašenja 
- Zatvaranje otvora u protivpožarnom zidu, atestiranom protivpožarnom masom 
- Sistem ventilacije sa nadpritisnom klapnom 
- Nabavka protivpožarnih vrata 200x100 cm, otpornosti 90min. 
- Nabavka materijala i izrada pregradnih zidova debljine d=15cm, od vatrootpornih ploča. 
Zidovi treba da budu dvostruko popločani sa obe strane gips-kartonskim pločama 12.5mm na 
pocinkovanoj metalnoj potkonstrukciji. Puna visina od ploče do ploče. Knauf W112: 
2x1,25/7,5/2x1,25 sa ispunom od kamene vune d=5cm, ili odgovarajući (ukupno potrebno 36 
m²) 
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- Nabavka i ugradnja modularnog podignutog poda sa antistatik oblogom (Visina h=30cm, 
ukupno potrebno 10 m²) 
- Instalacija klimatizacije (2 komada): nabavka i ugradnja inverter split sistema 9kW, sa 
kondenz pumpom, izvodjenje freonske instalacije u kompletu sa kablovima izmedju spoljne i 
unutrašnje jedinice, ograničenje struje (fazna zaštita), vakumiranje instalacije i dodatno 
punjenje rashladnim sredstvom, izrada izolacije cevi  
- Elektroinstalacije u server sali 
- Kontrola pristupa 
- Nabavka materijala, transport, gletovanje i bojenje zidova  poludisperzivnom bojom. 
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IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

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

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
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 му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

4) 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); 

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 гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

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

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, 
дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

 
1) Финансијски капацитет: 

а)   Да понуђач није пословао са губитком у последњој обрачунској години; 
б) Да понуђач није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре 
објављивања позива на Порталу јавних набавки; 

 
         2) Технички капацитет: 

а)  Да понуђач располаже са најмање 100m² пословно - магацинског 
простора; 

б) Да понуђач има уведен систем квалитета ISO 9001; ISO 14001; ISO 27001 
в) Да је понуђач овлашћен да понуди и продаје оригинална добра 
наручиоцу у предметном поступку јавне набавке; 

г) Да понуђач располаже са најмање два доставна возила; 
 

 3) Кадровски капацитет:  
а) Да понуђач има најмање 5 запослених у  радном односу на неодређено или 
одређено време, са високом школском спремом  техничке струке (и то 
Електротехнички, Машински факултет, ПМФ, или слични).
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1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, 
за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

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

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове 
испуњавају заједно. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона 

Доказ: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
регистра надлежног Привредног суда. 

 2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона 
Доказ за правна лица: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се 
налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре; 
2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег 
суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од 
кривичних дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 
достави доказ за сваког од њих.  
Доказ за предузетнике и физичка лица: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, 
којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (захтев се може поднети према месту рођења или према месту 
пребивалишта). Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда       
 

3)      Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона 
Доказ за правна лица: 
Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа 
није регистровано, да му је као привредном друштву изречена мера забране 
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 
понуда; 
Доказ за предузетнике: 
Потврда  прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  забране  обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није 
регистровано,  да  му  је  као  привредном  субјекту  изречена  мера  забране 
обављања делатности, која је на снази у време објаве позива за подношење 
понуда 
Доказ за физичка лица: 
Потврда  прекршајног  суда  да  му  није  изречена  мера  забране  обављања одређених 
послова. 
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 
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4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона 
Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе 
по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију 
да се понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два 
месеца пре отварања понуда; 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2 . Закона 
Доказ: 
Потписан и оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XI). 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. 
 
Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Финансијски капацитет 
а)  Да понуђач није пословао са губитком у последњој обрачунској години  
Доказ: Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-ЈН Агенције за привредне 
регистре, Регистар финансијских извештаја и података о бонитету правних 
лица и предузетника, који садржи сажети биланс стања и успеха, показатеље 
за оцену бонитета за 2014. годину. 
Понуђач који је регистрован као предузетник, а пословне књиге не води по систему 
двојног књиговодства, дужан је да достави копије финансијских извештаја за 2014. 
годину. 
б) Да понуђач није био неликвидан ниједан дан у периоду од 12 месеци пре 
објављивања позива на Порталу јавних набавки. 
Доказ: Потврда о броју дана неликвидности од НБС - одељење за принудну наплату у 
Крагујевцу, издата након објављивања позива на Порталу јавних набавки. 
 

2) Технички капацитет 
а) Да понуђач располаже са најмање 100m² пословно-магацинског простора . 
Доказ: Понуђач доставља фотокопију купопродајног уговора, власничког листа, 
извода из катастра, уговора о закупу, пословно-техничкој сарадњи или неког другог 
релевантног документа из кога се може утврдити да понуђач располаже одређеним 
пословно-магацинским простором. 
б) Да понуђач има уведен систем квалитета ISO 9001; ISO 14001; ISO 27001; 
Доказ: Понуђач доставља фотокопију одговарајућег сертификата. Достављени 
сертификат мора да буде важећи у моменту јавног отварања понуда, у противном 
понуђач мора доставити потврду надлежног сертификационог тела да је поступак 
сертификације или ресертификације у току. 

  в) Да је понуђач овлашћен да понуди и продаје оригинална добра наручиоцу у  
предметном поступку јавне набавке; 
Доказ: Ауторизације (овлашћења, потврде, или сл.) произвођача, насловљене на 
Наручиоца, којом произвођач гарантује да је понуђач овлашћен да понуди и продаје 
оригинална добра наручиоцу у предметном поступку јавне набавке, а односи се на 
следеће ставке из Техничке спецификације предмета јавне набавке, ставке: 1, 2, 3, 6, 9 
и 12.  
Ауторизације морају бити издате након дана објављивања позива за ову јавну набавку 
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на Порталу Управе за јавне набавке. 
 

  г) Да понуђач располаже са најмање два доставна возила; 
Доказ: Понуђач доставља фотокопију саобраћајних дозвола за доставна возила, а 
уколико није уписан као власник возила у саобраћајној дозволи, понуђач је дужан да 
достави и доказ о правном основу коришћења возила (уговор о купопродаји, или 
уговор о лизингу, или уговор о закупу и слично); 
 

3) Кадровски капацитет 
а) Да понуђач има најмање 5 запослених у  радном односу на одређено или неодређено 
време, са високом школском спремом  техничке струке (и то Електротехнички, 
Машински факултет, ПМФ, или слични). 
Доказ: Понуђач доставља фотокопију образца М или М-3А за тражен кадровски 
капацитет. 
 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатне 
услове група понуђача испуњава заједно. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 
Имајући у виду чињеницу да се од 01. септембра 2013. године, примењује Правилник о 
садржини Регистра понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију 
понуђача („Службени гласник РС, број 75/2013), лица која су уписана у Регистар понуђача 
нису дужна да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за 
учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним 
набавкама. Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да 
ли је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. Понуђач је дужан да у својој понуди 
јасно наведе да се налази у Регистру понуђача. 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 
подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 
електронском облику. 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
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којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 
прописани начин. 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 
Понуда мора да буде састављена на српском језику. Ако је неки доказ или 
документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и оверен од 
стране овлашћеног тумача. 
 

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/кутији је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе иадресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: 
Економски факултет у Београду, Каменичка 6, 11000 Београд, соба 139, са назнаком 
„Понуда за јавну набавку добара – информатичке опреме, рачунара и софтевра, број 
04/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране 
наручиоца најкасније  22.05.2015. године, до 11,00 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 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. Наручилац ће, након окончања поступка отварања понуда, неблаговремену 
понуду вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Пожељно је да сва документа, достављена уз понуду буду повезана траком и 
запечаћена, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 
појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. Јавно 
отварање понуда одржаће се 22.05.2015. године, у 11,30 часова, у радним просторијама 
Економског факултета у Београду, ул. Каменичка 6, сала 603, VI спрат. Отварање понуда је 
јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице. У поступку отварања понуда могу 
активно учествовати само овлашћени представници понуђача. 
Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача, који ће 
присуствовати поступку отварања понуда, дужни су да наручиоцу предају оверено 
овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуда. 
 
2.1.Понуда мора да садржи: 
Понуда треба да садржи све ПОДАТКЕ, ДОКАЗЕ, ПРИЛОГЕ и ОБРАСЦЕ дефинисане 
конкурсном документацијом. Обрасци морају бити попуњени, а сваки ОБРАЗАЦ потписан 
и оверен печатом од стране одговорног лица, на начин прецизиран конкурсном 
документацијом. (уколико на обрасцу није наведено ко исти попуњава, потписује и оверава, 
то ће за понуђаче који наступају самостално или са подизвођачем учинити понуђач, а за 
групу понуђача ће то учинити овлашћени представник групе понуђача). 
Уколико је понуђач приликом припремања понуде имао трошкове доставиће и Образац 
трошкова припреме понуде, потписан и оверен печатом (поглавље IX у конкурсној 
документацији). 
Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 
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саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
оверава печатом. 
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 
попуњавати,   потписивати   и   оверавати   печатом   обрасце   дате   у   конкурсној 
документацији. 
То се не односи на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу (поглавље X у конкурсној документацији - Образац изјаве о 
независној понуди, поглавље XI у конкурсној документацији - Образац изјаве у складу са 
чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама). 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјава 
под материјалном и кривичном одговорношћу (поглавље X у конкурсној документацији - 
Образац изјаве о независној понуди, поглавље XI у конкурсној документацији - Образац 
изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког 
учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује 
и печатом оверава образац који се на њега односи. 
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 
Предметна набавка није обликована по партијама. 
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 
накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу Економски факултет у 
Београду, Каменичка 6, 11000 Београд, са назнаком 
„Измена понуде за јавну набавку добара – информатичке опреме, рачунара и софтвера, 
број 04/2015 – НЕ ОТВАРАТИ" или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара - информатичке опреме, рачунара и софтвера, 
број 04/2015 – НЕ ОТВАРАТИ" или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – информатичке опреме, рачунара и софтвера, 
број 04/2015 – НЕ ОТВАРАТИ" или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – информатичке опреме, рачунара и 
софтвера, број 04/2015 – 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. 
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6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

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

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 
набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се 
доказује испуњеност услова. 
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. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају наручилац ће обавестити 
организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Уколико понуђач достави понуду са подизвођачем, наручилац не предвиђа могућност преноса 
доспелих потраживања директно подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог 
подизвођача. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то 
податке о: 

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

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 
• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 
• понуђачу који ће издати рачун, 
• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 
• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
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испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. Задруга 
може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној 
набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке 
и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

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

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

 
9.1. Захтев у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема 
рачуна у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Службени гласник РС" број 119/12) рачунајући од дана уредно примљене 
фактуре за испоручена добра (потврђене од стране наручиоца и понуђача). 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Авансно плаћање није дозвољено. 
9.2. Захтев у погледу места и рока испоруке 
Рок испоруке је онај који понуђач наведе у својој понуди (не може бити дужи од 10 дана 
од писаног захтева наручиоца). 
Испорука се врши на адреси наручиоца: Економски факултет у Београду, Каменичка бр. 6, 11000 
Београд. 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена коју понуђач искаже у понуди, сходно члану 19. Закона, мора бити исказана у 
динарима, са и без обрачунатог пореза на додату вредност (ПДВ). 
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. 
Понуђена цена је фиксна, односно иста се не може мењати од дана подношења понуде до дана 
закључења уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 
92. Закона. 
Образац структуре цене (поглавље VIII у конкурсној документацији), понуђачи 
попуњавају у складу са упутством датим у конкурсној документацији. 
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 
привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. Подаци о заштити 
при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству рада, запошљавања и 
социјалне политике. 
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршењe посла 
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да, на име  средства   финансијског   обезбеђења   
уговора,  у року од 5 дана од дана закључења уговора, преда наручиоцу oригинал банкарску 
гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, која 
мора трајати најмање 10 дана дуже од датума истека уговорних обавеза. 
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 
приговора.   
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди које је као 
такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање информације која би 
значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће као пословну тајну 
имена, заинтересованих лица, понуђача и подносилаца пријава, као и податке о поднетим 
понудама, односно пријавама, до отварања понуда, односно пријава. 
Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из 
понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 
који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 
„ПОВЕРЉИВО“, као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 
Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 
достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега мора 
да буде наведено „ПОВЕРЉИВО“, а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 
понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 
начин.  
 

14. 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: zsoskic@ekof.bg.ac.rs или факсом на број 011/2639-560) 

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. Наручилац ће заинтересованом 
лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
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појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено 
ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 04/2015”. 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. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 
захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона). 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 
у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама; 
2) учинио повреду конкуренције; 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да 
закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен; 

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. Доказ може бити: 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
или испуњења уговорних обавеза; 

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 
4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року: 
5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 
уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 
условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 
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као подизвођачи, односно чланови групе понуђача. 
Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који води Управа за 
јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за 
који је понуђач добио негативну референцу. Понуђач који се налази на списку негативних 
референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има 
негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а 
уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора 
преда наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 
„без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и евентуално плаћање 
уговорне казне, као и картон депонованих потписа. 
Меница за добро извршење посла издаје се у висини од 15%, (уместо 10% из тачке 11. 

Упутства понуђачима како да сачине понуду) 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 
менице за добро извршење посла мора да се продужи. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

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

 
18. 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, наручилац ће доделити 
уговор оном понуђачу који понуди дужи рок плаћања. 
 

19. 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 да 
је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне 
документације). 
 
20. 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. 
 
21. РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ ПОНУДА МОЖЕ БИТИ ОДБИЈЕНА 
Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, а све у 
складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама. Такође, наручилац ће 
одбити понуду и ако: 
1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 
2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће; 
3) понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 
4) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 
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5) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 
или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име. 
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева 
за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту 
права се доставља непосредно - предајом у писарници наручиоца, или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 дана 
од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 
стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања. У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
10 дана од дана пријема одлуке. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. Подносилац захтева је 
дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 80.000,00 динара. 
Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос 
средстава реализован, као и датум извршења налога; 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253; 
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права; 
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за 
којег је извршена уплата таксе; 
(10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под  
тачком 1. 
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који 
имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у 
Управи за трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава); 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и 
други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим 
прописом. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона. 
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Понуда за јавну набавку добара – набавка информатичке опреме, рачунара и софтвера, 
број ЈН 04/2015 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 
 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 

уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 

заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  
 
1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  
 
1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 

подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 

места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 

броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Набавка добара – информатичке опреме, рачунара 
и софтвера, број 04/2015 
 
 

Ред. 

бр. 

Назив Количина Назив 

произвођача 

(бренда) и 

модела добара 

која се нуде 

Јединична 

цена без 

ПДВ (у дин) 

Јединична 

цена са 

ПДВ (у 

дин) 

Укупна цена 

без 

ПДВ (у дин) 

Укупна цена 

         са 

ПДВ (у дин) 

1 Desktop računar Tip 1 70 комада      

2 Monitori 70 комада      

3 Microsoft OfficeProPlus 2013 

SNGL OLP NL Acdmc         

15 
лиценци 

     

4 Printer 1 2 комадa      

5 Printer  2 10 комада      

6 Proširenje postojećeg storage 

sistema Dell PV MD3200 
1 комад      

7 Mrežni storidž uređaj      1 комад      

8 Uređaj za neprekidno napajanje        1 комад      

9 Proširenje RAM memorije na 

postojećem serveru Dell PE R720 
1 комад      

10 Software za backup 1 лиценца      

11 Ruter 1 комад      

12 Appliance za backup i 

deduplikaciju 
1 комад      

13 Software za organizovanje 

dokumentacije 

1 комад      

14 Oprema za server salu 1 комад      
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Укупна цена без ПДВ-а  

Укупна цена са ПДВ-ом  

Рок и начин плаћања ____  дана од дана пријема фактуре/рачуна (минимум 15 
дана, максимум 45 дана). Плаћање се врши уплатом на 
рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Рок важења понуде ______  дана од дана јавног отварања понуда (минимум 
30 дана) 

Рок испоруке _____  дана од писаног захтева Наручиоца. (максимално 
10 дана) 

 
У ________________  Потпис овлашћеног лица 
 
Дана:_____________  М.П. ________________________  
 

Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 

заједничку понуду група понуђача може да се определи да образац понуде потписују 

и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 

одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 
У Г О В О Р 

О КУПОПРОДАЈИ 
(јавна набавка добара - информатичке опреме, рачунара и софтвера 

редни број ЈН 04/2015) 

 

 
 

Закључен између 
 

1. ЕКОНОМСКОГ ФАКУЛТЕТА У БЕОГРАДУ 
ул. Каменичка бр. 6, Београд, који заступа декан проф. др Бранислав Боричић 
(у даљем тексту: Купац) 
Матични број: 07001983 
ПИБ: 100223295 
Број рачуна: 840-1109666-73 
 
и 
______________________________ 
ул. ___________________________, кога заступа, директор ______________________ 
( у даљем тексту: Продавац) 
Матични број:_________________ 
ПИБ: ________________________ 
Број рачуна: __________________ 
 

 
 
 
________________________________                       ____________________________ 
________________________________            ____________________________ 

________________________________            ____________________________ 

                  (подизвођач)         (остали из групе понуђача) 
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Члан.1. 
Предмет овог уговора је купопродаја информатичке опреме, рачунара и софтвера, за 
потребе Купца, а по претходно спроведеном поступку јавне набавке број ЈН 04/2015. 
 
 

Члан 2. 
Продавац се обавезује да за потребе Купца изврши испоруку информатичке опреме, 
рачунара и софтвера, по свим прихваћеним условима датим у конкурсној документацији 
за наведену јавну набавку и понуди Продавца бр. __________ од __________2015. 
године (биће преузето из понуде), која је изабрана као најповољнија од стране Купца, а који 
чине саставни део овог уговора. 
 

Члан 3. 
Уговорне стране су сагласне да укупна цена добара из члана 2. овог уговора износи 
_____________ динара без ПДВ-а, односно ______________ са ПДВ-ом. 
Уговорена цена је фиксна, односно иста се не може мењати од дана закључења уговора. 
 

Члан 4. 
Квантитативни и квалитативни пријем робе врши се записнички приликом преузимања 
информатичке опреме, рачунара и софтвера у присуству представника Продавца и Купца и 
својим потписом Продавац и Купац оверавају да је опрема исправна, у радном стању на  
документацији коју доноси Продавац. 
Све евентуалне недостатке у квалитету испоруке Продавац је дужан да отклони у року од 24 
часа по пријему рекламације, о свом трошку, заменом неисправног добра исправним. 
 

Члан 5. 
Рок плаћања је ___ дана (попуњава Продавац) од дана пријема рачуна. Рачун испоставља 
Продавац на основу документа о успешно извршеној испоруци добара, овереног од 
стране овлашћеног лица Купца. 
 

Члан 6. 
 У случају кашњења у плаћању Продавац има право на затезну камату у висини законом 
прописане стопе и то од дана истека рока до дана плаћања. 
 

Члан 7. 
Допрема и преузимање добара извршиће се о трошку Продавца, у просторијама Купца, 
ул. Каменичка бр. 6, Београд и то у року од ___________  дана (попуњава Продавац) од 
дана закључења уговора. 
 

Члан 8. 
Продавац гарантује Купцу да ће добра испоручити у складу са одредбама овог уговора, а у 
случају непоштовања истих, сагласан је да Купац умањи вредност уговорених добара, у оном 
делу где Продавац није испоштовао рок испоруке, или рок отклањања недостатака по 
рекламацији, тако што ће то умањење износити 0,2% од вредности предметних добара, за 
сваки дан закашњења, а максимално 5% вредности опреме. 
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Члан 9. 
Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија, дужан је да у року од 5 дана од дана 
закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења преда наручиоцу oригинал 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у висини од 10% од вредности уговора, без 
ПДВ- а, која мора трајати најмање 10 дана дуже од датума истека уговорних обавеза. 
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 
приговора. 
 

Члан 10. 
Уговорне стране сагласно утврђују да Купац има право раскида уговора, уколико се 
Продавац не придржава преузетих обавеза у погледу рока и квалитета испоруке. Уговор се сматра 
раскинутим даном пријема писменог обавештења о раскиду уговора. Продавац  се  обавезује  
да  Купцу  накнади  сву  евентуално  насталу  штету  због неиспуњења услова који се 
тичу рока и квалитета испоруке. 
 

Члан 11. 
За све што није предвиђено овим уговором примењује се Закон о облигационим 
односима и важећи прописи,технички нормативи и стандарди за предметну робу. Све 
евентуалне спорове по овом уговору уговорне стране ће решавати споразумно, у противном 
надлежан је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 12. 
Овај уговор је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, по три примерка за оба 
уговарача. 
 
 
     За Продавца:               За Купца:  
        Директор,                           Д е к а н,  
_____________________            ______________________   
           Проф. др Бранислав Боричић 

 

 

 

Напомене: 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 

подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 

уговора потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

оверити печатом модел уговора. 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 

понуђачем. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, наручилац ће, Управи за јавне набавке 

доставити доказ негативне референце, односно исправу о реализованом средству 

обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке 
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VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

 
За јавну набавку добара – информатичке опреме, рачунара и софтвера број 

04/2015 
 
 

Ред. 

бр. 

НАЗИВ КОЛИЧИНА Јединична цена без 

ПДВ (у дин) 

Јединична цена 

са ПДВ (у дин) 

Укупна цена 

без 

ПДВ (у дин) 

Укупна цена са 

ПДВ (у дин) 

1 Desktop računar Tip 1 70 комада     

2 Monitori 70 комада     

3 Microsoft OfficeProPlus 

2013 SNGL OLP NL 

Acdmc         

15 лиценци     

4 Printer 1 5 комадa     

5 Printer 2  15 комада     

6 Proširenje postojećeg 

storage sistema Dell PV 

MD3200 

1 комад     

7 Mrežni storidž uređaj      1 комад     

8 Uređaj za neprekidno 

napajanje         
1 комад     

9 Proširenje RAM memorije 

na postojećem serveru Dell 

PE R720 

1 комад     

10 Software za backup 1 лиценца     

11 Ruter 1 комад     

12 Appliance za backup i 

deduplikaciju 
1 комад     

13 Software za organizovanje 

dokumentacije 
1 комад     

14 Oprema za server salu 1 комад     

УКУПНО:   
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• У колони 4. уписати колико износи ј единична цена без ПДВ-а, 
• У колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, 
• У колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а и то тако што ће помножити 
јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 4.) са траженим количинама (које 
су наведене у колони 3.). 

• У колони 7. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што ће 
помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведен у колони 5.) са траженим 
количинама (које су наведене у колони 3.). 

• На крају уписати укупну цену предмета јавне набавке без ПДВ-а, и са ПДВ-ом. 
 
 
У ________________  Потпис овлашћеног лица 
Дана: ____________  М.П. ________________________  

 
 
Напомена: 
Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 

група понуђача може да се определи да образац структуре цене потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом образац структуре цене. 
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IX  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. 

 

 

 
У _________________            Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.                 _________________________



37/39 
 
  
 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара – информатичке опреме, рачунара и софтвера, број 
04/2015, поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 
лицима. 
 
 
 
У _________________          Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.                  _________________________ 
 

 
 

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

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 

поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 

забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 

конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 

Закона. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  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 _______________________________ у поступку јавне набавке добара – 
информатичке опреме, рачунара и софтвера, број 04/2015, поштовао је обавезе које 
произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 

У _________________          Потпис овлашћеног лица  
 
Дана: _____________                 М.П.                  _________________________ 

 
 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ХII  ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ФИНАНСИЈСКОМ СРЕДСТВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
УГОВОРА 

 

 
За јавну набавку добара - информатичке опреме, рачунара и софтвера, за потребе 
Универзитета у Београду - Економског факултета, број 04/2015 дајем следећу: 
 

ИЗЈАВУ 
 

изјављујем да сам сагласан, да ћу у случају да ми буде додељен уговор: 
- на име средства финансијског обезбеђења уговора, доставити наручиоцу, у року од 5 
дана од дана закључења уговора, oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла у 
висини од 10% од вредности уговора, без ПДВ-а, која мора трајати најмање 10 дана дуже од 
датума истека уговорних обавеза. 
Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без 
приговора. 
Изјављујем да сам сагласан да у случају неизвршавања уговорних обавеза у роковима и 
на начин предвиђен уговором, наручилац реализује средство финансијског обезбеђења. 
 
 
У ________________  Потпис овлашћеног лица 
Дана: ____________  М.П. ________________________  

 
 
Напомена: 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 
оверити печатом образац. 


