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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ  

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

- ПО ОВЛАШЋЕЊУ - 

Предмет:   
Набавка добара-рачунарска опрема (радне станице, 

штампачи, мреже, пројектор са платном и презентером) 

Врста поступка: Jавна набавка мале вредности 

Број јавне  

набавке: 
2/2019 
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I 

O П Ш Т И 

ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

   

 1. Управа за заједничке послове републичких органа, овлашћена је, у складу 

са чланом 50. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015) у даљем тексту ЗЈН, да спроведе поступак јавне набавке у име и за рачун Министарства 

финансија – Управа за дуван, на основу Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране 

више наручилаца 03-4 бр: 160-2/19 од 08.02.2019. године и број 404-02-346/2019 од 11.02.2019. 

године 

  
 

 

 2. Подаци о Наручиоцу: 

 - Министарство финансија – Управа за дуван 

 - Београд, Београдска 70/1 

 - ПИБ: 104181192 

 - Матични број: 17862146 

 - ЈБКЈС: 10524 

 - email: kabinet@duvan.gov.rs 
 
 3. Предмет јавне набавке и врста поступка 

 Предмет јавне набавке je набавка добара-рачунарска опрема (радне станице, 

штампачи, мреже, пројектор са платном и презентером). 

Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то: 

  

Број и назив партије 

Назив и ознака из  

општег речника 

Партија   1 - Рачунарска опрема-радне станице Рачунарска опрема - 512221  

Партија   2 - Штампачи Штампачи - 512222 

Партија   3 - Мреже Мреже - 512223 

Партија   4 - Пројектор са платном и презентером Фотографска опрема - 512224 

 

 Управа за заједничке послове републичких органа (у даљем тексту: Управа за 

заједничке послове) спроводи поступак јавне набавке мале вредности, ради закључења уговора 

о јавној набавци. 

 

 4. Контакт: 

  Особа за контакт: Мила Сашић 

  Факс: (011) 3615-867 
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II 

 

П О Д А Ц И 

О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

 

1. Опис предмета набавке: 

 

      Предмет јавне набавке је набавка добара-рачунарска опрема (радне станице, 

штампачи, мреже, пројектор са платном и презентером). 

 

 

 2. Назив и ознака из општег речника: 
 

 Рачунарска опрема – 512221 

 Штампачи – 512222 

 Мреже – 512223 

 Фотографска опрема - 512224 

 

 

 

 Врста и опис предмета јавне набавке саставни је део конкурсне документације.  
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III 
 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 

 
 

 

  1. Партија 1 - Партнерски однос са произвођачем опреме за продају понуђене 

опреме- 

  Понуђач је дужан да за понуђена добра, у понуди достави одговарајући документ 

о партнерству са произвођачем понуђене опреме, у супротном понуда ће бити одбијена.  

  Одговарајућим документом сматра се један од следећих докумената:   

 - потврда произвођача опреме о статусу партнерства  

  - гаранцијско писмо произвођача опреме  

  - изјава произвођача опреме  

  - изјава локалног представништва понуђача опреме. 

 Наведена документа морају да гласе на Наручииоца, предметну јавну набавку и 

Партију -1. 

 

 

2. Начин и рок испоруке 

 Понуђач је дужан да изврши испоруку добара у року који наведе у обрасцу 

понуде а који не може бити дужи од 30 дана. Рок испоруке почиње да тече од дана потписивања  

уговора односно писменог захтева овлашћеног лица наручиоца. 

 Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из 

спецификације обрасца понуде. 

 

 

 3. Техничка документација 

 Понуђач је дужан да у понуди достави техничку документацију произвођача 

опреме са детаљном спецификацијом опреме (назив и опис карактеристике) из захтеване 

спецификације по партијама за коју даје понуду. 

 Уколико је техничка документација на страном језику, није потребно да се 

преведе на српски језик. 

 Уколико понуђач као саставни део понуде не достави захтевану техничку 

документацију, понуда ће бити одбијена. 

 

 

4. Место испоруке  

 Испорука добара извршиће се у Београду, на адреси Београдска 70/1 

 

 

 5. Гаранција и сервисирање 

 Гаранција за добра која су предмет набавке је произвођачка. 

 Понуђач је дужан да у понуди достави потврду произвођача опреме или 

представништва произвођача опреме за територију Републике Србије којом се потврђује 

гарантни рок за понуђена добра из партије за коју даје понуду. Наведени документ треба да гласи 

на Управу за заједничке послове републичких органа која спроводи поступак јавне набавке по 

овлашћењу Министарства финансија, Управе за дуван, предметну јавну набавку и партију за 

коју подноси понуду. 

 Понуђач је дужан да у гарантном року пружа услугу сервисирања опреме, тј. 

обезбеди сервис у гарантном року. 
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  Сервисирање опреме за време трајања гарантног рока вршиће се по следећим 

условима: 

  - време одзива по позиву је максимало до краја следећег радног дана 

  - време отклањања уоченог недостатка је максимално 3 (три) радна дана, од 

истека рока утврђеног за одзив на позив. 

  Уколико Понуђач у наведеним роковима не изврши поправку опреме, дужан је 

да обезбеди и инсталира опрему истих или сличних карактеристика, до поправке и довођења 

опреме у исправно и функционално стање. 

 

 

 6. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У случају 

записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, понуђач је 

дужан  у року од 48 сати замени добро на коме је утврђен недостатак. 
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УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

(члан 75. и 76. Закона о јавним набавкама) 

 
Понуђач у поступку јавне набавке приликом подношења понуде мора доказати: 

 

 

Обавезни услови из члана 75. ЗЈН 

 
 

  

- 
Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН). 

- 

 

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  (члан 

75. став 1. тачка 2) ЗЈН). 

 

- 

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  (члан 75. став 1. тачка 4) ЗЈН). 

-  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 

понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 

Доказ за правно  

лице: 

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране 

понуђача која је саставни део конкурсне документације.  

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
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И З Ј А В А 

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач 

_________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да 

испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку 

јавне набавке мале вредности број 2 за 2019. годину, чији је предмет набавка добара-

рачунарска опрема (радне станице, штампачи, мреже, пројектор са платном и презентером) и то: 

 

 

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

регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона о јавним набавкама). 

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  (члан 

75. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама). 

 

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  (члан 75. став 1. тачка 3) Закона о јавним набавкама). 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 

понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 

 

 

 

   

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

Датум: __________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 Страна 8 од 44 

 

 

Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, МН 2/2019, 

по овлашћењу Министарства финансија – Управа за дуван  

 

 

И З Ј А В А   

 

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу понуђач 

 

 __________________________________________________________________ 

ПОТВРЂУЈЕ да подизвођач испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним 

набавкама за учешће у јавне набавке мале вредности број 2 за 2019. годину, чији је предмет 

набавка добара-рачунарска опрема (радне станице, штампачи, мреже, пројектор са платном и 

презентером) и то: 

 

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

регистар. 

 

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 . 

 

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 . 

4.  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 

понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 

У случају потребе образац копирати. 

  

 

Датум:_____________ 

 

  

 Потпис овлашћеног лица  

М.П.  

  

 

 

 

 

 

И З Ј А В А   
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 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу члан групе 

 

 _________________________________________________________ ПОТВРЂУЈЕ да 

испуњава услове прописане чланом 75. Закона  о јавним набавкама за учешће у поступку 
јавне набавке мале вредности број 2 за 2019. годину, чији је предмет набавка добара-рачунарска 

опрема (радне станице, штампачи, мреже, пројектор са платном и презентером) и то: 

 

 

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

регистар. 

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 . 

 

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. 

4.  

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да 

понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75. став 2. ЗЈН). 

 

У случају потребе образац копирати. 

 

 

Датум:_____________ 

 

  

  

 Потпис овлашћеног лица  

М.П.  

  

 

 

 

 

 

 
 

  1. Услови које мора да испуни понуђач ако извршење набавке делимично 

поверава подизвођачу 
  

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу.  



 Страна 10 од 44 

 

 

Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, МН 2/2019, 

по овлашћењу Министарства финансија – Управа за дуван  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе 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. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор буде закључен између 

наручиоца и понуђача, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави изјаву о испуњености обавезних 

услова (чл. 75. Закона о јавним набавкама), која је саставни део конкурсне документације. 

 Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1) тачка 5) ЗЈН 

наведених услова понуђач може доказати испуњеност тог услова преко тог подизвођача којем је 

поверио извршење тог дела набавке. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача  

 
  4. Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача 

 Понуду може поднети група понуђача.  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да достави изјаву о испуњености 

обавезних услова (чл. 75. Закона о јавним набавкама), која је саставни део конкурсне 

документације. а додатне услове испуњавају заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога 

не одреди другачије конкурсном документацијом. 

 Обавезни услов из члана 75. став 1) тачка 5) ЗЈН  који се односи на поседовање 

важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је 

таква дозвола предвиђена посебним прописом, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

 

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди 

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, 

осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом. 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора писмено затражити 

од понуђача чија је понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да у року од пет дана од дана позива наручиоца достави на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или оверену 

копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 

 

 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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 Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, 

уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

(докази) јавно доступни. 

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

страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

(докази) јавно доступни. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да 

ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране 

надлежних органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у 

року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла 

бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду 

приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави 

тражена документа у примереном року.  

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. 

Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју писану изјаву 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или органом 

управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним органом те државе. Наведена 

изјава, уколико није издата на српском језику мора бити преведена на српски језик и 

оверена од стране судског тумача. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А 
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 У предметној јавној набавци делимично поверавам подизвођачу ______ % 

укупне вредности набавке, а што се односи на: ____________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Напомена:  Делимично извршење набавке које ће бити поверено подизвођачу  не 

 може бити веће од 50% од укупне вредности набавке. 

 Понуђач је дужан да наведе део предмета набавке који ће извршити  преко 

 подизвођача. 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

Датум: __________________ 
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V 

 
УПУТСТВО  

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 1. Подаци о језику 

 Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

 Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

 Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски језик и 

оверен од стране судског тумача. 

 

 

 2. Посебни захтеви наручиоца у погледу начина припремања понуде 

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације. 

 Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у целину и 

запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати 

појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

 Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке понуде је 

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

набавке, а који обавезно садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом.  

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан групе који ће бити носилац 

посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред наручиоцем. У том случају образац 

„Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све изјаве дате под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу попуњавају, потписују и оверавају овлашћена лица свих чланова групе. 

 

 3. Подношење понуде 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

 Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране Управе за заједничке послове до датума и часа назначеног у позиву за 

подношење понуде. 

 Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној коверти 

или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара. 

 Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове републичких 

органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или кутија са понудом на 

предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, 

а на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача.  

 Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена до назначеног 

датума и часа. 

 По oкончању поступка отварања понуда, понуде ће бити вратћене понуђачима, 
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неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са назнаком да су поднете неблаговремено. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 

 4. Понуда са варијантама није дозвољена 

 

 5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

  Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју 

понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за подношење понуде, са 

јасном назнаком који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
 

 

 6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде 

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више заједничких понуда. 
 
 

 7. Подизвођач 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 

поверити подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу дужан је да наведе проценат укупне вредности набавке који ће повeрити 

подизвођачу, а који не може бити већи од 50 % као и део предмета набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 

подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 

понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач је дужан да за подизвођача достави изјаву о испуњености обавезних 

услова, која је саставни део конкурсне документације.  

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
 

      

 8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде 

 Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 

понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

 2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди конкурсном 

документацијом.  

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени 

правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 
 

  

 9. Валута 

 Цена мора бити изражена у динарима без пореза на додату вредност, франко 

наручилац. 

 У цену добара потребно је урачунати набавку, испоруку, трошкове транспорта и 

све друге зависне трошкове, неопходне за реализацију предметне јавне набавке. 

  

 

 

 

 10. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 
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 Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана од дана пријема исправно 

испостављеног рачуна/фактуре, али ни дужи од 45 дана - у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 

и 68/15). 

 

 11. Средство финансијског обезбеђења 

  - Понуђач је дужан да у понуди достави: 

  11.1 Попуњену сопствену меницу за озбиљност понуде у висини од 2%  од 

вредности понуде, без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и 

регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 

и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, 

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011); 

 - Менично овлашћење да се меница у висини од 2% од вредности понуде без 

ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату, која мора да траје најмање колико и 

рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок важења понуде), у случају да 

понуђач по истеку рока за подношење понуде измени, допуни, опозове своју понуду или не 

закључи уговор о јавној набавци а његова је понуда оцењена као најповољнија или не поднесе 

средство финансијског обезбеђења прописано конкурсном документацијом; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 

дана од дана отварања понуда. 

  Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица овлашћеног за 

заступање, менично овлашћење остаје на снази. 

 

 Меница се доставља за сваку партију посебно 
 

 

Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу 

 

 

 

 

 

 

  11.2. Попуњена сопствена меница за добро извршење посла 
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   Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да у тренутку закључења уговора 

достави Наручиоцу: 

- Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, у висини од 10%, од 

укупно уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање 

и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 

3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим 

условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ 

бр. 56/2011); 

 - Mенично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене цене 

без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року који траје 30 дана дуже 

од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијим од 30 

дана, од дана закључења уговора. 

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази.  

 Меница се доставља за сваку партију посебно 
 

 

 11.3. Меница за отклањање недостатака у гарантном року  

 Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора преда 

Наручиоцу: 

 -  Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у 

висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и 

Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 

 - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене цене 

без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних 

обавеза по закљученом уговору), са роком важења 5 дана дуже од  гарантног рока; 

 - Потврду о регистрацији менице,  

 - копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 30 

дана, од дана извршења уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. 

 Меница се доставља за сваку партију посебно 

 
  12. Заштита података понуђача 
 Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 

понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио 

речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди. Наручилац ће одбити давање информације која би значила 

повреду поверљивости података добијених у понуди.  

 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.  

 

 

 13. Заштита података Наручиоца 
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 Наручилац ће захтевати заштиту поверљивости података које понуђачима ставља 

на располагање, укључујући и њихове подизвођаче. 

 Саставни део конкурсне документације је изјава о чувању поверљивих података.  

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити, без обзира на степен те поверљивости. 
 

 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  
 Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2 Закона о јавним 

набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда и то радним 

данима од понедељка до петка у времену од 7,30 часова до 15,30 часова. 

 Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове републичких 

органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену Објашњења – јавна набавка мале вредности број 

2/2019, чији је предмет набавка добара-рачунарска опрема (радне станице, штампачи, мреже, 

пројектор са платном и презентером) (по овлашћењу Министарства финансија – Управа за 

дуван), предајом на писарници Управе за заједничке послове или путем факса на број 011/3615-

867, 011/2656-336. 

 Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези са 

припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, број телефона 

и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом се прописује 

комуникација у поступку јавне набавке. 

 Управа за заједничке послове ће у року од три дана од дана пријема захтева 

одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

   

 

 15. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

 После отварања понуда наручилац може у фази 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 и 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 примерен 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 понуда. 

 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. Критеријум за оцењивање понуда  

 Одлука о додели уговора биће донета применом критеријума најнижа понуђена 

цена. 

 

 17. Понуде са истом понуђеном ценом 

 У случају да два или више понуђача понуде исту цену наручилац ће изабрати 

понуду понуђача који понуди дужи рок плаћања. 

 

 

 18.  Накнада за коришћење патента 

 Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду зaштићeних прaвa 

интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси Пoнуђaч. 
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 19. Захтев за заштиту права  

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице који 

има интерес за доделу уговора у предметном 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.  

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен у 

Управи за заједничке послове најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без 

обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.  

Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није 

отклонио. 

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

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће се 

благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

 После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави поступка 

рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу 

јавних набавки. 

 

 Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, садржи 

следеће податке: 

 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

 2) назив и адресу наручиоца; 

 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о   

 одлуци наручиоца; 

 4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

 5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

 6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН; 

 7) потпис подносиоца. 

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

Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156. ЗЈН. 

 

 

 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: 

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке (поште); 

- 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; 

- износ таксе у висини од 60.000,00 динара; 

- жиро рачун број:  840-30678845-06; 

- шифра плаћања:153 или 253; 

- позив на број: редни број јавне набавке; 

- сврха: такса за ЗЗП,  назив наручиоца и број јавне набавке; 

- корисник: Буџет Републике Србије; 

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата таксе; 

- потпис овлашћеног лица банке (поште). 

 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица или 

печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
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наведене под тачком 1. 

 Захтев за заштиту права се подноси се Наручиоцу – Управа за заједничке послове 

републичких органа, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту права 

у поступцима јавних набавки. 

 

 

 20. Закључење уговора 

 Наручилац може на основу члана 112. став 2. тачка 5) Закона о јавним набавкама, 

закључити уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само 

једна понуда. 

 

 

21. Измене током трајања уговора 

 Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној 

набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то 

постоје оправдани разлози. 
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И З Ј А В А 

о чувању поверљивих података 

 

 

 

____________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, укључујући и 

подизвођаче, да ћу у поступку јавне набавке мале вредности број 2/2019, чији је предмет набавка 

добара-рачунарска опрема (радне станице, штампачи, мреже, пројектор са платном и 

презентером), а који је спровела Управа за заједничке послове, по овлашћењу Министарства 

финансија – Управе за дуван, као и приликом реализације Уговора, све податке који су нам 

стављени на располагање, чувати и штитити као поверљиве и да ћу све информације чувати од 

неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, а у складу са Законом којим се 

уређује заштита пословне тајне, односно у склaду са Законом којим се уређује тајност података.  

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да из чува и 

штити без обзира на степен те поверљивости. 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

Датум: _______________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VI 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 На основу позива за подношење понуда у предметном поступку, дајем понуду 

како следи: 

Понуда број:  

Датум:  

  

 Понуду подносим за (заокружити): 

         А.   целокупну набавку 

         Б.    на партију:  (заокружити партију)    

     Број и назив партије 
Назив и ознака из  

општег речника 

Партија   1 - Рачунарска опрема-радне станице 
Рачунарска опрема - 512221  

Партија   2 - Штампачи Штампачи - 512222 

Партија   3 - Мреже Мреже - 512223 

Партија   4 - Пројектор са платном и презентером Фотографска опрема - 512224 

 

  

Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,  

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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И З Ј А В А  

 

 

 

 У поступку јавне набавке, подносим понуду: 

 

 

 А) самостално 

 

 Б) са подизвођачем: 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 

 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 

(заокружити начин на који се подноси понуда) 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

Седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус понуђача 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В)  Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

Седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус подизвођача 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна:  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити поверено већем 

броју подизвођача 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

Седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе – носиоца посла 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

Седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески 

идентификациони број  
 

Статус члана групе 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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Р О К 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 

  Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана, од дана отварања понуда. 

Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи 

 _________________________________________  дана од дана отварања  

                                  (уписати број дана важења понуде) 

понуда. 

                                    

 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  
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СПЕЦИФИКАЦИЈА СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца понуде, колону произвођач, 

јединичну и укупну цену без ПДВ-а и са ПДВ-ом 

 
Партија 1 – Радне станице 

 
Процесор Intel Core i3-7100  

Меморија 

мин 4GB DDR4 2400 GHz,  подршка за dual channel, прошириво до 

32GB 

Хард диск SSD 256GB 

Оптика DVD RW 

Графика итегрисана  

Звучна картица Audio integrisan 

Мрежа Ethernet 10/100/1000 

Интерфејси 
1 x HDMI, 1 x DisplayPort, 1 x RJ-45, 4 x USB3.1 (2 sa prednje strane, 2 

sa zadnje strane), 2 x USB2.0 sa zadnje strane, 1 x Line Out 

Слотови 
Мин:  1 PCIe 3.0 x 16, 2 x PCIe x 1, сви слотови морају бити 

слободни 

Кућиште Small Form Factor 

Тастатура 
Локализована тастатура на срски језик са издвојеном нумеричком 

тастатуром 

Монитор 

Минимална величина 23.8'' ; LED IPS panel, Anti-glare ;  Резолуција 

1920x1080 ; Контраст  ≥ 1000:1 ; Response time ≤ 5 ms;  осветљење 

250cd/m2  ; Stand: Tilt, swivel, pivot and height adjustable stand ; 

конектори : VGA, HDMI, Display Port, 3x USB 3.0, 2xUSB2.0 

Софтвер Microsoft Windows 10 Professional 64-bit 

Гаранција 
Мин. 36 месеци , трајање и врста гаранције провериво на сајту 

произвођача по серијском броју уређаја 

Остало 

Рачунар,монитор,тастаура и миш морају бити од истог произвођача. 

Рачунар мора бити  Energy Star 6.1, EPEAT, RoHS сертификован. 

Монитор мора бити EnergyStar сертификован. Рачунар мора да 

поседује безбедоносни софтвер TPM 2.0 hardware. 

 

Произвођач/Модел Количина 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно 

 без ПДВ-а 

(2х3) 

Укупно  

са ПДВ-ом (2х4) 

1 2 3 4 5 6 

 10     

 

ГАРАНЦИЈА је произвођачка, а период гаранције је ____________ месеци  

(уписати). 

Напомена: минимално 36 месеци.  

 

РОК ИСПОРУКЕ: Испорука добара је у року од ____________________ дана (уписати).  

Напомена: рок не може бити дужи од 10 дана од дана пријема писаног захтева овлашћеног лица 

Наручиоца.  
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РОК ПЛАЋАЊА: Рок плаћања је _____________ дана  

(уписати)  

од дана пријема исправно испостављеног рачуна/фактуре за испоручена добра.  

Напомена: Не краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана.  
 

Напомена: Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара 

  

                   

 
 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  
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Партија 2 – Штампачи 

 

Тип kolor laserski multifunkcijski štampač 

Формат A4 

Brzina štampe Min. 33 strane/min u boji 

Резолуција штампе 1200x1200 dpi 

Време до прве стране Crno belo < 8,5 sec, Boja < 8,5 sec 

Брзина копирања Min. 33 strane/min u boji 

Време до прве копије Crno belo < 9 sec, Boja < 9,5 sec 

Резолуција копирања 1200x1200 dpi 

Интерфејси USB, LAN 

меморија Min. 2048MB 

Капацитет улаза 250 listova 

Папир 

Težina 75 do 200g/m2,  

vrste papira: Card Stock, Paper Labels, Plain Paper, Vinyl Labels, Refer to the 

Card Stock & Label Guide; 

veličine papira: 10 Envelope, A4, A5, B5 Envelope, C5 Envelope, DL 

Envelope, Executive, Folio, JIS-B5, Legal, Letter, Universal, Oficio, A6 

Двострана штампа automatska 

Брзина скенирања Crno belo min 21 strana, Boja 13 strana 

Аутоматски увлакач папира Da, kapacitet 50 listova 

Дисплеј u boji 4,3" osetljiv na dodir 

Гаранација 12 meseci 

 

Произвођач/Модел Количина 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно 

 без ПДВ-а (2х3) 

Укупно  

са ПДВ-ом (2х4) 

1 2 3 4 5 6 

 1     

Комплет тонера 1     

УКУПНО ПАРТИЈА 2:   

 

ГАРАНЦИЈА је произвођачка, а период гаранције је ____________ месеци  

(уписати). 

Напомена: минимално 12 месеци.  
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РОК ИСПОРУКЕ: Испорука добара је у року од ____________________ дана (уписати).  

Напомена: рок не може бити дужи од 10 дана од дана пријема писаног захтева овлашћеног лица 

Наручиоца.  

 

РОК ПЛАЋАЊА: Рок плаћања је _____________ дана  

(уписати)  

од дана пријема исправно испостављеног рачуна/фактуре за испоручена добра.  

Напомена: Не краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана.  
 

Напомена: Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара 

                   
 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  
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Партија 3 – Мреже 

 

Tip Switch 48 port  

Interface  

48 10/100/1000Mbps RJ45 Ports ,(Auto Negotiation/Auto 

MDI/MDIX),4 1000Mbps SFP Slots ,1 RJ45 Console Port ,1 

Micro-USB Console Port 

Dimensions ( W x D x 

H ) (440 * 220 * 44 mm)  

Mounting  

Rack Mountable , sa svim potrebnim elementima za ugradnju u 

rack 

Bandwidth/Backplane  104Gbps  

Packet Forwarding Rate  77.4Mpps  

MAC Address Table  16k  

Jumbo Frame  9216 Bytes  

Quality of Service  

Support 802.1p CoS/DSCP priority; Support 8 priority queues 

;Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR ; Port/Flow- based Rate 

Limiting ; Voice VLAN 

L2 and L2+ Features  

Static Routing , DHCP Relay ,IGMP Snooping V1/V2/V3, 802.3ad 

LACP (Up to 14 aggregation groups, containing 8 ports per 

group),Spanning Tree STP/RSTP/MSTP,BPDU 

Filtering/Guard,TC/Root Protect,Loopback detection, 802.3x Flow 

Control, L2PT  

VLAN  
Supports up to 4K VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs) 

,Port/ MAC/Protocol-based/Private VLAN, GARP/GVRP 

Access Control List  
L2～L4 package filtering based on source and destination MAC 

address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1p, DSCP, protocol and 

VLAN ID , Time Range Based 

Security  

IP-MAC-Port-VID Binding, AAA* , 802.1x and Radius 

Authentication,DoS Defend,Dynamic ARP inspection (DAI),SSH 

v1/v2,SSL v3/TLSv1, Port Security 

,Broadcast/Multicast/Unknown-unicast Storm Control 

IPv6 Applications  

DHCPv6 Client, Ping6,Tracert6, Telnet(v6) ,IPv6 SNMP,IPv6 

SSH,IPv6 SSL ,Http/Https ,IPv6 TFTP,IPv6 ACL,IPv6 

Interface,IPv6 Routing,DHCPv6 Relay,DHCPv6 Snooping 

Management  

Web-based GUI and CLI management,SNMP 

v1/v2c/v3,compatible with public MIBs and TP-Link private MIBs 

,RMON (1, 2, 3, 9 groups),sFlow,PPPoE Circuit ID,DHCP 

Relay,DHCP Server,DHCP/BOOTP Client, DHCP Snooping, 

DHCP Option82 ,Dual Image,CPU Monitoring,Port 

Mirroring,Time Setting: SNTP,Integrated NDP/NTDP 

feature,Firmware Upgrade: TFTP & Web,System Diagnose: 

VCT,SYSLOG & Public MIBS,Password Recovery  

Hlađenje Bez ventilatora 

Obavezni elementi kabl za napajanje ili ispravljač 
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Tip Switch 8 port  

Portovi 

8 10/100/1000Mbps RJ45 Ports 

(Auto-Negotiation/Auto MDI/MDIX)  

Dimenzija Ne veće od 210x130x30 

Propusni kapacitet 16Gbps 

Veličina MAC tabele 8k 

Veličina Jumbo frames 9216 Bytes  

Quality of Service 

Support 802.1p CoS/DSCP priority ; Support 4 priority queues ; 

Queue scheduling: SP, WRR, SP+WRR ; Port/Flow- based Rate 

Limiting ; Voice VLAN  

L2 Funkcionalnosti 

IGMP Snooping V1/V2/V3 ; 802.3ad LACP (Up to 6 aggregation 

groups); containing 4 ports per group ; Spanning Tree 

STP/RSTP/MSTP ; BPDU Filtering/Guard ; TC/Root Protect; Loop 

back detection ; 802.3x Flow Control  

VLAN  Supports up to 512 VLANs simultaneously (out of 4K VLAN IDs)  

Access Control List  
L2～L4 package filtering based on source and destination , MAC 

address, IP address, TCP/UDP ports, 802.1p, DSCP, protocol and 

VLAN ID , Time Range Based  

Security  

SSH v1/v2 ; SSL v2/v3/TLSv1 ; Port Security ; 

Broadcast/Multicast/ Unknown unicast Storm Control ; 802.1x and 

Radius Authentication ; IP-Mac-Port-VID Binding ; ARP 

Inspection ; DHCP Snooping ;DoS Defend  

Management  

Web-based GUI and CLI management ; SNMP v1/v2c/v3, 

compatible with public MIBs and ; TP-LINK private MIBs , 

RMON (1, 2, 3, 9 groups) ; CPU Monitoring ; Port Mirroring ; 

Time Setting: SNTP ; Firmware Upgrade: TFTP & Web ; System 

Diagnose: VCT ; SYSLOG & Public MIBS  

Hlađenje Bez ventilatora 

Neophodne komponente kabl za napajanje ili ispravljač 
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Назив Произвођач/Модел Количина 
Јед. цена 

без ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно 

 без ПДВ-а 

(3х4) 

Укупно  

са ПДВ-ом 

(3х5) 

1 2 3 4 5 6 7 

Switch 48 

port 

 

1     

Switch 8 port 

 

2     

УКУПНО ПАРТИЈА 3:   

 

ГАРАНЦИЈА је произвођачка, а период гаранције је ____________ месеци  

(уписати). 

Напомена: минимално 24 месецa.  

 

РОК ИСПОРУКЕ: Испорука добара је у року од ____________________ дана (уписати).  

Напомена: рок не може бити дужи од 10 дана од дана пријема писаног захтева овлашћеног лица 

Наручиоца.  

 

РОК ПЛАЋАЊА: Рок плаћања је _____________ дана  

(уписати)  

од дана пријема исправно испостављеног рачуна/фактуре за испоручена добра.  

Напомена: Не краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана.  
 

Напомена: Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара 

                   
 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  
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Партија 4 – Пројектор са платном и презентером 

 

 

Технологија 3LCD 

Резолуција 1024x768 

Снага и осветљење мин: 210W, 3300 ANSI lumena 

Контраст мин: 15.000:1  

Радни век лампе  6.000 h 

Конектори 
 HDMI, VGA, kompozitni (1xRCA), S-Video, audio (2xRCA), USB 2.0 type A, 

USB 2.0 type B 

Звучници мин: 2W 

Гаранција 2 године  

Остало Испоручити са кабловима и даљинским исправљачем 

  

Пројекционо платно 

Карактеристике Преносиво, tripod 

Димензије 180x180cm 

Гаранција 2 године 

  

Бежични даљински презентер 

Техничке карактеристике 

Домет: 15m 

Тастери: Forward / Backward, KeyLock, Slideshow 

Додатне функције : Crveni laser, Laserski pokazivač, LED prsten, Podrška za 

Apple Keynote®, Podrška za Microsoft PowerPoint® 

Подржане технологије: KeyLock 

Baterije: 2 x AAA 

Гаранција 2 године 

 

 

Произвођач/Модел Количина 
Јед. цена без 

ПДВ-а 

Јед. цена са 

ПДВ-ом 

Укупно 

 без ПДВ-а (2х3) 

Укупно  

са ПДВ-ом (2х4) 

1 2 3 4 5 6 

 1 комплет     

 

ГАРАНЦИЈА је произвођачка, а период гаранције је ____________ месеци  

(уписати). 

Напомена: минимално 24 месецa.  

 

РОК ИСПОРУКЕ: Испорука добара је у року од ____________________ дана (уписати).  

Напомена: рок не може бити дужи од 10 дана од дана пријема писаног захтева овлашћеног лица 

Наручиоца.  
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РОК ПЛАЋАЊА: Рок плаћања је _____________ дана  

(уписати)  

од дана пријема исправно испостављеног рачуна/фактуре за испоручена добра.  

Напомена: Не краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана.  
 

Напомена: Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара 

                   
 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  
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VII 

 
 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да 

прихвата елементе модела уговора 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ KОНСТАТУЈУ: 

 

 

1. 

 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА – УПРАВА ЗА ДУВАН 

Београд, Београдска 70/1, ПИБ 104181192, матични број 

17862146, коју заступа Слободан Ердељан, в.д. директорa (у даљем 

тексту: Наручилац) и 

  

2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ кога 

заступа 

 _________________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Продавац) 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 

понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла 

или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 

 - да је Управа за заједничке послове, на основу Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту ЗЈН, спровела 

поступак јавне набавке мале вредности број 2/2019, чији је предмет набавка добара-рачунарска 

опрема (радне станице, штампачи, мреже, пројектор са платном и презентером), по овлашћењу 

Наручиоца, Министарства финасија – Управа за дуван, Одлуке о спровођењу поступка јавне 

набавке од стране више наручилаца 03-4 бр: 160-2/19 од 08.02.2019. године и број 404-02-

346/2019 од 11.02.2019. године; 

 - да је предмет набавке обликован у 4 партије и то: Партија 1 - Рачунарска опрема-

радне станице, Партија 2 – Штампачи, Партија 3 – Мреже, Партија 4 - Пројектор са платном и 

презентером; 

 - да је Продавац доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 

преузето из понуде), која се налази  у прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 

 - да се на основу Одлуке о додели уговора број (попуњава Наручилац), закључује 

са Продавцем Уговор о набавци добара-рачунарска опрема (радне станице, штампачи, мреже, 

пројектор са платном и презентером), за Партију (попуњава Наручилац); 

 - да ће Продавац извршење уговорних обавеза по овом уговору делимично 

поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 

 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 1. 

 

                         Предмет Уговора је набавка добара-рачунарска опрема (радне станице, 

штампачи, мреже, пројектор са платном и презентером), за Партију (попуњава Наручилац) 

 и то: 

(спецификација ће бити преузета из понуде) 
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Члан 2. 

 

 Укупна уговорена цена износи (попуњава Наручилац) динара без ПДВ-а.  

 У цену добара урачунати су набавка, испорука, трошкови транспорта и сви други 

зависни трошкови, неопходне за реализацију овог уговора. 

  

 

Члан 3. 

 

 Плаћање ће се извршити у року од (биће преузето из понуде) од дана пријема 

исправно испостављеног рачуна/фактуре, у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12 и 68/15) и 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за исплату, 

као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура (Службени гласник бр. 7/2018). 
 

 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 4. 
 

    Продавац је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу средство 

финансијског обезбеђења и то:  

              - Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла у висини од 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица овлашћеног за заступање и 

регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 

и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, 

садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ број 

56/2011); 

 - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од вредности уговора без 

ПДВ-а, без сагласности Продавца услуге може поднети на наплату у року који траје 30 дана дуже 

од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних обавеза; 

 - Потврду о регистрацији менице;  

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат Продавца услуге, оверен печатом банке са датумом овере не старија 

од 30 дана, од дана закључења уговора; 

  Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

  У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази.  

 Меница ће бити враћена на писани захтев Продавца, а након истека рока 

важења менице. 

 
 

Члан 5. 

 

 Понуђач је дужан да у тренутку примопредаје предмета Уговора преда 

Наручиоцу: 

 -  Попуњену сопствену меницу за отклањање недостатака у гарантном року, у 

висини од 10% од укупне уговорене цене без ПДВ-а, потписану и оверену, од стране лица 

овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету 

(„Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и 

Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 
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 - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне уговорене цене 

без ПДВ-а, без сагласности Продавца може поднети на наплату у случају неизвршења уговорних 

обавеза по закљученом уговору), са роком важења 5 дана дуже од  гарантног рока; 

 - Потврду о регистрацији менице,  

 - копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат Продавца, оверен печатом банке са датумом овере, не старијим од 

30 дана, од дана извршења уговора.  

 Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази. 

  Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на 

снази.  

- Средство финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања Продавац 

доставља  месечно у складу са  начином  плаћања. Средство финансијског обезбеђења за 

повраћај авансног плаћања може се уз сагласност Наручиоца доставити за квартални односно 

период од једне године, у зависности од рока важења Уговора, што мора бити дефинисано у 

садржини меничног овлашћења.  

 Меница ће бити враћена на писани захтев Продавца, а након истека рока 

важења менице. 

 

НАЧИН И РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 

 Продавац је дужан да изврши испоруку добара у року од (биће преузето из 

понуде) дана. Рок испоруке почиње да тече од дана потписивања  уговора односно писменог 

захтева овлашћеног лица Наручиоца. 

 Наручилац задржава право да одступи од процењене количине добара из члана 

1. овог уговора. 

 

МЕСТО ИСПОРУКЕ  

Члан 7. 

 

 Испорука добара извршиће се у Београду, на адреси Београдска 70/1. 

 

ГАРАНЦИЈА И СЕРВИСИРАЊЕ 

Члан 8. 

 

 Гаранција за добра која су предмет овог уговора је произвођачка. 

 Продавац је дужан да у гарантном року пружа услугу сервисирања опреме, тј. 

обезбеди сервис у гарантном року. 

  Сервисирање опреме за време трајања гарантног рока вршиће се по следећим 

условима: 

  - време одзива по позиву је максимало до краја следећег радног дана 

  - време отклањања уоченог недостатка је максимално 3 (три) радна дана, од 

истека рока утврђеног за одзив на позив. 

  Уколико Продавац у наведеним роковима не изврши поправку опреме, дужан је 

да обезбеди и инсталира опрему истих или сличних карактеристика, до поправке и довођења 

опреме у исправно и функционално стање. 
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НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 9. 

 

 Наручилац и Продавац ће записнички констатовати преузимање добара. У 

случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, 

Продавац је дужан  у року од 48 сати замени добро на коме је утврђен недостатак. 

 

ВИША СИЛА  

 

Члан 10. 

 

 Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до 

ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором, рокови извршења 

обавеза ће се продужити за време трајања више силе.  

 Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 

предвидети, који су се догодили без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису 

могли бити спречени од стране погођене вишом силом. Вишом силом могу се сматрати поплаве, 

земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне 

одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично. 

 Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми обавестити 

другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе.  

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

Члан 11. 

 Наручилац може, на основу члана 115. ЗЈН, након закључења уговора о јавној 

набавци, без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико за то 

постоје оправдани разлози. 
 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 12. 

 Продавац је дужан да у току реализације Уговора  чува као поверљиве све 

информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити 

злоупотребљени у безбедносном смислу. Изјава о чувању поверљивих података Наручиоца је 

саставни део Уговора. 

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

Члан 13.  

 Продавац је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања писмено 

обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног 

поступка која наступи током важења Уговора и да је документује на прописани начин. 
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ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

Члан 14. 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

 Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када 

друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.  

 О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 

уговорну страну. 

 Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема 

писменог обавештења о раскиду Уговора. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

Члан 16.  

 Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или физичким 

лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, односно не могу на било који други 

начин бити коришћена као средство обезбеђења према трећим лицима. 

Члан 17. 

 Измене и допуне овог уговора могу се вршити само у писменој форми и уз 

обострану сагласност уговорних страна. 

 

Члан 18. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 

уговоравају надлежност  Привредног суда у Београду. 

Члан 19. 

 Овај  уговор сачињен је у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 

страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

НАРУЧИЛАЦ  ПРОДАВАЦ 

 М.П.  

  директор 
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VIII 
 

ОБРАЗАЦ  

ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

припремања понуде. 

 Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

 Ако поступак јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни 

наручиоца, наручилац ће у складу са чланом 88. став 3. ЗЈН понуђачу надокнадити трошкове 

израде узорка или модела, ако су израђени у складу са техничком спецификацијом наручиоца и 

трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих 

трошкова у својој понуди и о томе доставио одговарајући доказ.  

 

 

 

 

 

 

 

Укупан износ трошкова: 

 

 

 

 

 

Напомена:  У случају потребе табелу копирати 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

М.П.  
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Управа за заједничке послове републичких органа, Београд, Немањина 22-26, МН 2/2019, 

по овлашћењу Министарства финансија – Управа за дуван  

 

 

IX 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима у поступку 

јавне набавке мале вредности број 2/2019 чији је набавке je набавка добара-рачунарска опрема 

(радне станице, штампачи, мреже, пројектор са платном и презентером) по овлашћењу 

Националне академије за јавну управу, а који спроводи Управа за заједничке послове. 

 

 Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача изјава мора бити потписана 

и попуњена од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

 М.П.  

Датум: ____________ 
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