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I 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 

 

 

 1. Назив, адреса и интернет страница  

 Управа за заједничке послове републичких органа, као као тело за 

централизоване јавне набавке (у даљем тексту: Управа за заједничке послове) Београд, 

улица Немањина 22-26, www.uzzpro.gov.rs, спроводи поступак предметне јавне набавке 

у име и за рачун наручилаца са списка наручилаца.  

 Управа за заједничке послове ће спровести отворени поступак јавне 

набавке и закључити оквирни споразум, a појединачне уговоре о јавној набавци ће 

закључити наручиоци са списка наручиоца на основу оквирног споразума. 

 

 2. Врста поступка 

Управа за заједничке послове спроводи отворени поступак на основу 

члaна 49. и члана 68. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа 

(„Службени гласник РС“, број 63/2013), Уредбе о предмету, условима, начину 

планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од 

стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за спровођење јавних 

набавки („Службени гласник РС“, број 93/2015), Одлуке о утврђивању Списка 

наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове спроводи централизоване 

јавне набавке („Службени гласник РС“ број 12/2015), Одлуке о одређивању 

централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за 

заједничке послове републичких органа у 2020. години (Службени гласник РС“ број 

38/19) на основу Решења Владе о давању сагласности на Предлог годишњег плана 

централизованих јавних набавки за 2020. годину 05 број 404-11791/2019 од 28.11.2019. 

године („Службени гласник РС“, број 84/2019) и Претходног обавештења 404-02-

2381/2019-01 од 26.12.2019. године, као и подзаконских аката којима се уређују јавне 

набавке.  

 

 3. Предмет јавне набавке: 

 Услуга – Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе 

опреме и штампача, само за опрему која није била предмет централизоване јавне 

набавке у 2019. години или је набављена у 2019. години. 

 Управа за заједничке послове спроводи отворени поступак 

централизоване јавне набавке, у име и за рачун наручилаца, ради закључења оквирног 

споразума са једним понуђачем за сваку партију појединачно, на период од две године. 

Уговор о јавној набавци закључиваће наручиоци са Списка наручиоца (у даљем тексту: 

Наручиоци) на основу оквирног споразума према својим потребама, а у складу са 

прописима којима се уређује буџетски систем, односно располагање финансијским 

средствима. 

 Управа за заједничке послове републичких органа, као тело за 

централизоване јавне набавке спровела је поступак централизоване јавне набавке број 

7/2020, чији је предмет набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет ЦЈН у 2019. години или 

је набављена у 2019. години), обликован у 21 партију. 

http://www.uzzpro.gov.rs/
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 Јавна набавка је спроведена као централизована јавна набавка у 

отвореном поступку, ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за 

сваку партију појединачно на период од две године. 

 У предметном поступку донета је Одлука о закључењу оквирног 

споразума број 404-02-401/2020-01 од 22.04.2020. године за 15 партија, на период од 

две године са једним понуђачем за сваку партију појединачно, која је саставни део ове 

одлуке. Тачком 3. ове одлуке обустављен је поступак центализоване јавне набавке за 

Партију 4, Партију 11, Партију 13, партију 14, Партију 15 и Партију 17, јер за наведене 

партије није достављена ни једна понуда. 

    Имајући у виду изнете чињенице поступак централизоване јавне набавке 

понавља се за Партију 4 - Одржавање рачунарске опреме тип IBM;  Партију 11 - 

Одржавање штампача типа SAMSUNG; Партију 13 - Одржавање штампача тип 

РАЗНО; Партију 14 - Одржавање УПС уређаја тип РАЗНО; Партију 15 - Одржавање 

рачунара, монитора и лап топ рачунара  Управe царина и   Партију 17  - Одржавање 

сервера Управe царина. 

 

 4. Циљ поступка 

 Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења оквирног 

споразума. 

 

 5. Контакт: 

 Управа за заједничке послове, Немањина 22-26, Београд. 

 Особа за контакт: Мила Сашић 

 Електронска пошта: cjn@uzzpro.gov.rs 

 Факс: (011) 3615-867 
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II 

 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА  

ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 

 

 

 1. Предмет јавне набавке 

 Предмет централизоване јавне набавке је набавка услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години). 

  

2. Опис партије 

Предмет централизоване јавне набавке је обликован по партијама и то: 

 

 

Број и назив партије 
Назив и ознака из  

општег речника 

Партија 4 - Одржавање рачунарске опреме тип IBM 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија 11- Одржавање штампача типа SAMSUNG 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија 13 - Одржавање штампача тип РАЗНО 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија 14 - Одржавање УПС уређаја тип РАЗНО 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија 15 - 
Одржавање рачунара, монитора и лап 

топ рачунара  Управe царина 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија 17 - Одржавање сервера Управe царина 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

  

 

 3. Врста оквирног споразума 

 Управа за заједничке послове спроводи отворени поступак ради 

закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку партију појединачно. 

 

 Трајање оквирног споразума је две године. 
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III 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈЕ 4, 11, 13 и 14 

 

 

 1. Расположивост сервиса 

 Расположивост сервиса мора бити 5 радних дана у недељи у периоду од 

08:00 – 18:00 часова.  

 

 

 2. Место извршења услуге 

 Место извршења услуге су локације републичких органа. 

 

 

 3. Начин позивања 

 Овлашћено лице наручиоца позива понуђача ради извршења предметне 

услуге  писаним путем. Понуђач је дужан да се одазове искључиво позиву овлашћеног 

лица Наручиоца. Позивно писмо може бити упућено од стране овлашћеног лица самог 

наручиоца или се понуђачу прослеђује позивно писмо Корисника опреме које је 

оверено потписом овлашћеног лица наручиоца.  

 У хитним случајевима, позив може бити упућен усменим путем од 

стране овлашћеног лица наручиоца, при чему је наручилац у обавези да у року од 

једног дана од дана упућеног усменог позива, пошаље и писмени позив понуђачу.  

  

 

 4. Време одзива и неблаговремени одзив 
 Понуђач је дужан да се одазове на позив овлашћеног лица Наручиоца у 

року од сат времена од позива овлашћеног лица наручиоца за Партију 4, односно за 

Партије 11, 13 и 14, два сата од позива овлашћеног лица наручиоца 

 Време одзива и изласка на локацију корисника опреме почиње да тече 

од тренутка када понуђач добије путем факса или Е mаil-а позивно писмо од стране 

наручиоца, односно од тренутка када добије усмени захтев у хитним случајевима. У 

случају неблаговременог одзива на позив овлашћеног лица Наручиоца и 

неблаговременог изласка на локацију на којој се врши интервенција, Наручилац 

задржава право да наплати пенале у висини од 1% за сваки сат закашњења, а највише 

10% од цене сервиса по позиву по уређају коју понуђач понуди.   

 Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да на радном налогу 

сервисера упише време када се одазвао на позив овлашћеног лица Наручиоца што 

печатом и потписом оверава овлашћено лице Корисника.  

 

 

 5. Гаранција за извршене услуге 

 Понуђач је дужан да за извршене услуге сервисирања које су предмет 

набавке, дá гаранцију у трајању од најмање 12 месеци. 

 

 

 6. Гаранција за уграђене делове 

 Понуђач је дужан да за уграђене делове за опрему, чије одржавање и 

сервисирање је предмет јавне набавке, обезбеди гаранцију, која не може бити краћа од 

12 месеци и не може бити дужа од 36 месеци. 

 Уколико у току датог гарантног периода дође до квара уграђеног дела 

понуђач је дужан да исти поправи или замени новим без новчане надокнаде. 
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7.  Резервни делови и рок за извршење услуге 

                        Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да 

обезбеди и уграђује резервне делове сагласно опреми за коју се тражи сервисирање, 

према спецификацији и ценовнику резервних делова за сваку партију посебно. 

                        Понуђач је дужан да у року од најкасније 7 дана од позива изврши замену 

неисправног дела опреме новим делом уколико је таква замена неопходна за несметано 

функционисање опреме. Замена неисправних делова се врши након што Понуђач 

изврши преглед уређаја. Понуђач је дужан да након што утврди квар достави 

Наручиоцу профактуру-предрачун са ценама резервних делова и трошковима поправке 

за сваки уређај појединачно. Након прибављене писмене сагласности овлашћеног лица 

наручиоца, понуђач ће приступити замени неисправних делова односно отклањању 

квара. 

                        Понуђач је дужан да кориснику у периоду док се не изврши поправка, 

обезбеди на привремено коришћење опрему истих или бољих функционалних 

карактеристика. 

                        Приликом интервенције или уградње резервног дела, Понуђач је дужан 

да такву интервенцију евидентира у свом радном налогу  који оверава Корисник 

опреме (као доказ да је уграђен резервни део), Наручилац (као доказ да је дата 

сагласност Наручиоца) и Понуђач (као доказ да је уградио резервни део). Након замене 

неисправног дела новим, Понуђач је у обавези да стари део врати Наручиоцу.  

                        Уколико цена поправке уређаја прелази 50% тржишне вредности уређаја 

Понуђач је дужан да о томе у писаној форми или путем Е маила или факса на 

меморандуму понуђача обавести Наручиоца о цени поправке уређаја и да пре 

извршењa услуге поправке прибави писану сагласност наручиоца за извршење услуге. 

Писана сагласност наручиоца даје се у облику извештаја, а на факс или скенирано на Е 

маил понуђача. 

                        Уколико резервни део/услуга који је потребно уградити/пружити, није 

предвиђен у табелама резервних делова/услуга за сваку партију појединачно из образца 

спецификације понуде, понуђач је дужан да обавести о томе наручиоца писаним путем 

или у форми Е маила или факса, на меморандуму понуђача достави  извод из ценовника 

или информацију о важећој тржишној цени за наведени разервни део/услугу и да пре 

уградње резервног дела/пружања услуге прибави писану сагласност наручиоца за 

уградњу резервног дела/пружање услуга, у уређај који је предмет сервисирања и 

одржавања. Сагласност наручиоца добија се у форми извештаја, а на факс или 

скенирано на Е маил понуђача. 

                        Уколико је у опрему која је предмет одржавања потребно уградити 

додатни софтвер који није наведен у табели резервних делова за сваку партију понуђач 

је дужан да о томе писаним путем или путем Е маила или факса на меморандуму 

понуђача обавести наручиоца, достави му извод из ценовника или информацију о 

важећој тржишној цени за наведени софтвер и да пре уградње софтвера прибави 

сагласност наручиоца за уградњу софтвера. Сагласност наручиоца добија се у форми 

извештаја, на факс или скенриано на е маил понуђача. 

 

 8. Партнерски однос понуђача са произвођачем опреме 

 Понуђач је дужан да достави одговарајући документ (уговор о 

пословно-техничкој сарадњи са произвођачем опреме или потврду произвођача опреме 

о статусу партнерства или гаранцијско писмо произвођача опреме или дилерски уговор 

или други одговарајући документ) о партнерству са произвођачем опреме која је 

предмет одржавања. 

 Као доказ o партнерству биће прихваћен један од следећих доказа: 

- важећи дилерски уговор или важећи уговор о пословно – техничкој 

сарадњи са произвођачем опреме за чије одржавање и сервисирање понуђач подноси 

понуду, само уколико је у истим прецизно наведено да понуђач, осим права на продају 

опреме произвођача, има и право за сервисирање и одржавање исте. Уколико не 
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постоји овакав навод, дилерски уговор и уговор о пословно-техничкој сарадњи са 

произвођачем, уколико се исти достављају као доказ партнерства са произвођачем 

опреме за чије одржавање понуђач подноси понуду, неће бити прихваћени као валидан 

доказ за наведене партије. Дилерски уговор и уговор о пословно – техничкој сарадњи 

са произвођачем опреме, уколико исти буду достављени као доказ партнерства са 

произвођачем опреме за чије одржавање понуђач подноси понуду, морају да буду 

важећи на дан подношења понуде.  

- важећи уговор о праву сервисирања опреме који понуђач има са 

произвођачем опреме или овлашћеним представништвом произвођача опреме за 

територију Србије (уколико такво представништво постоји), а за опрему за коју 

понуђач подноси понуду, који мора бити важећи на дан подношења понуде.  

- потврда о партнерству понуђача са произвођачем опреме које се 

односи на сервисирање и одржавање те опреме, која мора бити важећа на дан 

подношења понуде. 

 Понуђач је дужан да, уколико његова понуда буде оцењена као 

најповољнија,  у року од 5 дана пре истека документа о партнерству који је доставио у 

понуди достави наручиоцу доказ о продужењу документа, који мора да важи до краја 

важења оквирног споразума односно уговора. 

 Понуда понуђача који не достави један од наведених доказа биће 

одбијена као неприхватљива. 

 

 9. Начин извршења услуга за све партије 

 Услуге, уградња и замена резервних делова који су предмет јавне 

набавке, вршиће се у зависности од потребе, у складу са условима прописаним 

конкурсном документацијом, а до вредности оквирног споразума и вредности 

појединачно закључених уговора, односно до истека рока важности појединачног 

уговора закљученог на основу оквирног споразума. 

 

10. Безбедносна провера 
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да након потписивања 

уговора, на захтев Наручиоца, а у зависности од безбедносне категорије објекта у којем 
се врши услуга, у року од пет дана достави имена ангажованих извршилаца посла и 

попуњен образац - Упитник о идентификационим подацима својеручно потисан за 
сваког запосленог појединачно, као и податке о возилима која ће користити приликом 

доставе и монтаже добара ради безбедносне провере од стране надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 

 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈA 15 

 

1. Предмет услуге одржавања:  

 а) РС рачунари:  

 PC - HP Compaq 6200 Pro SFF, (Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 

3.10GHz; 

 PC - HP Compaq 6200 Pro SFF, (Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 

3.30GHz); 

 PC - HP Compaq dc5800 Microtower; 

 PC - HP Compaq 8000 Elite CMT PC; 

 PC - Dell Optiplex GX 620; 

 PC - Dell Optiplex 210; 

 PC - Dell Optiplex GX 270; 

 PC - Dell Optiplex GX 280; 

 PC - Fujitsu Siemens Esprimo 5905; 

 PC - Fujitsu Siemens Esprimo 5720; 

 MSI Wind Top АЕ2200М-ЕЕ; 
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 PC - Fujitsu  Esprimo E520; 

 PC -Fujitsu  Esprimo P7936 E85+; 

 PC - Lenovo M800 G4400; 

 PC - HP Compaq  6300PeM; 

 PC - Lenovo  Think Centre M73 Tower и 

 PC - HP Compaq ProDesk 600 G3 SFF180W PC. 

 

 б) Монитори:  

 Moнитор - HP Compaq LA2306x; 

 Moнитор - 17  TFT Dell UltarScharp Flat Panel  1703; 

 Moнитор -17  TFT Dell UltarScharp Flat Panel  1704; 

 Монитор  Dell E1707 FP; 

 Монитор - 17  TFT Dell  177 FP; 

 Монитор - Fujitsu Siemens  LCD ScenicView  A17-2; 

 Moнитор - Acer 24“ V243HABD; 

 Moнитор - Fujitsu B24T; 

 Moнитор - Lenovo T2224P; 

 Moнитор - Lenovo   ThinkVision E223s и 

 Moнитор - HP Compaq  Monitor 23.8" ProDisplay P240va. 

 

 в) Лаптоп рачунари: 

 Lap-top - HP 4310s; 

 Lap-top - HP 6545b; 

 Lap-top  - Dell Vostro 1320; 

 Lap-top - HP 8530p; 

 Lap-top - Lenovo ThinkPad L412; 

 Lap-top - Lenovo ThinkPad Т520i; 

 Lap-top Fujitsu Life Book AH 530Glare; 

 Tablet - Lenovo Tablet х220; 

 Lap-top - Dell Inspirion 17  7000; 

 Lap-top - Dell Latitude Rugger 5414 и 

 Lap-top - Dell 515 15,6'', i 7-7700HQ, 16Gb, 512Gb. 

 

2. Расположивост сервиса: 

  Расположивост сервиса мора бити 5 радних дана у недељи у периоду од 

08:00 – 18:00 часова 

 

3. Место извршења услуге: 

  Место извршења услуге је Управа царина,  Народних хероја 63, Нови 

Београд. 

 

  4. Услуге одржавања рачунара, монитора и лап-топ рачунара 

морају обухватати: 

 

  1) Услуге дијагностиковања квара  

 - Преглед од стране стручног лица (сервисера, инжењера); 

 - Утврђивање неисправности; 

 - Сачињавање и достављање извештаја о дијагностиковању квара. 

 

  Достављени извештај мора да садржи следеће податке: 

  - Серијски број уређаја који је предмет поправке; 

  - Време неопходно за поправку; 

  - Списак неисправних делова које је неопходно заменити; 

  - Набавну цену нових резервних делова који замењују неисправне 

делове (за сваки део појединачно) и 
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  - Обавештење да је понуђач приликом дијагностиковања квара утврдио 

да би укупна цена услуга и резервних делова била већа од 60% тржишне цене самог 

уређаја који се поправља.  

  - Уколико цена поправке уређаја прелази 60% тржишне вредности 

уређаја, Понуђач је дужан да о томе у писаној форми или путем Е маила или факса на 

меморандуму понуђача обавести Наручиоца о цени поправке уређаја и да пре 

извршењa услуге поправке прибави писану сагласност наручиоца за извршење услуге.  

 

  2) Услуге порпавке  

  - Замена неисправних делова, назначених у извештају о 

дијагностиковању квара уређаја, новим резервним деловима; 

  - Довођење уређаја који се поправља у исправно стање; 

  - Предаја предметног уређаја наручиоцу у исправном стању. 

 

  5. Захтев у погледу рока извршења услуге: 

  1) Рок за преузимање уређаја на локацији наручиоца, Управа царина, 

Народних хероја 63, Нови Београд, не може бити дужи од 24 сата од пријема позива 

наручиоца.  

  2) Рок извршења услуге дијагностиковања квара предметног уређаја не 

може бити дужи од 3 дана од дана преузимања истог. 

  3) Рок за поправку предметног уређаја не може бити дужи од 5 дана од 

дана пријема одобрења за поправку.  

  

         ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА 17 - Одржавање 

сервера Управе царина 

 

1. Предмет услуге одржавања:  

 

 А) Сервери:  

 Dell PowerEdge R300 

 Dell PowerEdge R510 

 Dell PowerEdge 2850 

 Dell PowerEdge 2950 

 Dell PowerEdge R720   

 Dell PowerEdge R930 

 Fujitsu Primergy RX600 S4 

 Fujitsu Primergy RX300 S5  8X2.5 

 Fujitsu Primergy RX600S5 

 Fujitsu Primergy RX4770M1 

 Lenovo System X3850 X6 

 

2. Расположивост сервиса 

  Расположивост сервиса мора бити 5 радних дана у недељи у периоду од 

08:00 – 18:00 часова. 

 

3. Место извршења услуге: 

  Место извршења услуге је Управа царина,  Народних хероја 63, Нови 

Београд. 

 

4. Услуге одржавања сервера морају обухватити: 

  1) Услуге дијагностиковања квара  

 - Преглед од стране стручног лица (сервисера, инжењера); 

 - Утврђивање неисправности; 

 - Сачињавање и достављање извештаја о дијагностиковању квара. 
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  Достављени извештај мора да садржи следеће податке: 

  - Серијски број уређаја који је предмет поправке; 

  - Време неопходно за поправку; 

  - Списак неисправних делова које је неопходно заменити; 

  - Набавну цену нових резервних делова који замењују неисправне 

делове (за сваки део појединачно) и 

  - Обавештење да је понуђач приликом дијагностиковања квара утврдио 

да би укупна цена услуга и резервних делова била већа од 60% тржишне цене самог 

уређаја који се поправља.  

  - Уколико цена поправке уређаја прелази 60% тржишне вредности 

уређаја, Понуђач је дужан да о томе у писаној форми или путем Е маила или факса на 

меморандуму понуђача обавести Наручиоца о цени поправке уређаја и да пре 

извршењa услуге поправке прибави писану сагласност наручиоца за извршење услуге.  

 

  2) Услуге порпавке  

  - Замена неисправних делова, назначених у извештају о 

дијагностиковању квара уређаја, новим резервним деловима; 

  - Довођење уређаја који се поправља у исправно стање; 

  - Предаја предметног уређаја наручиоцу у исправном стању. 

 

  5. Захтев у погледу рока извршења услуге: 

  1) Рок за преузимање уређаја на локацији наручиоца, Управа царина, 

Народних хероја 63, Нови Београд, не може бити дужи од 24 сата од пријема позива 

наручиоца.  

  2) Рок извршења услуге дијагностиковања квара предметног уређаја не 

може бити дужи од 3 дана од дана преузимања истог. 

  3) Рок за поправку предметног уређаја не може бити дужи од 5 дана од 

дана пријема одобрења за поправку.  

 

 6. Гаранција за извршене услуге за обе партије 

 Понуђач је дужан да за извршене услуге сервисирања које су предмет 

набавке, дá гаранцију у трајању од најмање 12 месеци. 

 

 7. Гаранцја за резервне делове за обе партије 

  Гарантни рок за уграђене резервне делове је гарантни рок оригиналног 

произвођача, који се рачуна од дана званичне квантитативно – квалитативне 

примопредаје и који се односи на недељиво добро као функционалну целину. 

 У случају замене резервног дела за нови гарантни рок тече од дана 

сачињавања записника о квантитативно-квалитативном пријему услуге. 

  Замењени потрошни материјал и резервни делови морају бити потпуно 

нови и неупотребљавани, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у 

потпуности морају испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према 

техничкој документацији и гаранцији оригиналног произвођача. 

 

8. Безбедносна провера 

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да након потписивања 
уговора, на захтев Наручиоца, а у зависности од безбедносне категорије објекта у којем 

се врши услуга, у року од пет дана достави имена ангажованих извршилаца посла и 
попуњен образац - Упитник о идентификационим подацима својеручно потисан за 

сваког запосленог појединачно, као и податке о возилима која ће користити приликом 
доставе и монтаже добара ради безбедносне провере од стране надлежне службе 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 
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V 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

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

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА) 

 Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

  Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

  1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 
Доказ за правно 

лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда; 

Доказ за 

предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из 

одговарајућег регистра; 

 

 1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 

 
Доказ за правно  

лице: 
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 за 

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 2 месеца пре отварања понуда. 
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 1.3. 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; 
 

Доказ за правно  

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе 

према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода; 

Доказ за 

предузетнике: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне 

самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за физичко 

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне 

самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 
 

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

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
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: 
 

 2. Додатни услови 
 

 2.1. Финансијски и пословни капацитет 
 

  2.1.1. Финансијски капацитет  
 

  За све партије  
 

Понуђач треба да има остварен финансијски приход за 2018. годину - 

(члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама) исказан у динарима  без ПДВ-а, и 

то: 

Партија Вредност извршених 

услуга 
4 16.000.000,00 

11 200.000,00 

13 5.000.000,00 

14 23.000.000,00 

15 8.000.000,00 

17 7.000.000,00 

 

Доказ за правно  

лице: 

 

- Биланс успеха за 2018. годину на прописаном обрасцу (АОП 

1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег 

финансијског извештаја за 2018.годину од Агенције за привредне 

регистре (АОП 1001)   

 

Доказ за 

предузетнике: 

- Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину. 

 

Доказ за физичко 

лице: 

- Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину. 
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  2.1.2. Пословни капацитет  
 

  За све партије  

Понуђач треба да располаже неопходним пословним капацитетом 

(вредност извршених услуга која су предмет јавне набавке у 2017, 2018. и 2019. 

години), минимум: 
 

Партија 
Вредност извршених 

услуга  
4 16.300.000,00 

11 230.000,00 

13 5.674.000,00 

14 23.160.000,00 

15 8.333.332,00 

17 7.032.588,00 

(члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама) 

 
Доказ за правно  

лице: Вредност извршених услуга који су предмет јавне набавке доказују 

се потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним 

вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи 

све захтеване податке и попуњавањем Списка референтних 

наручилаца. 
 

 

Доказ за 

предузетнике: 

 

Доказ за физичко 

лице: 

 

     

  2.2. Технички и кадровски капацитет  

 

2.2.1. Технички капацитет 
(Понуђачи који достављају понуду за више партија могу доставити један образац који 

се односи на технички капацитет) 
 

  За Партије од 4, 11, 13 и 14 

  Понуђач треба да  располаже довољним техничким капацитетима и то 

да поседује: 

  - сервисни центар на територији Београда 

- најмање 2 возила  
 

Доказ за правно  

лице: 

- Као доказ о поседовању сервиса на територији Београда понуђач 

доставља: власнички лист, уговор о купопродаји или уговор о 

закупу.  

- као доказ о поседовању возила доставља се копија саобраћајне 

дозволе, а уколико возило није у својини понуђача и копија 

уговора који представља правни основ за поседовање возила 

(уговор о лизингу, уговор о закупу). 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

За Партије 15 и 17  

  Понуђач треба да  располаже довољним техничким капацитетима и то 

да поседује: 

  - сервисни центар на територији Републике Србије; 

- најмање 2 возила; 

  - Понуђач мора бити ауторизован тј. овлашћени  сервисер  од стране 

произвођача опреме која је предмет наведених партија, за територију Републике 

Србије. 
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Доказ за правно  

лице: 

- Као доказ о поседовању сервиса на територији Републике Србије 

понуђач доставља: власнички лист, уговор о купопродаји или 

уговор о закупу.  

- као доказ о поседовању возила доставља се копија саобраћајне 

дозволе, а уколико возило није у својини понуђача и копија 

уговора који представља правни основ за поседовање возила 

(уговор о лизингу, уговор о закупу). 

- Понуђач је у понуди дужан да достави ауторизацију-потврду, 

оригиналног произвођача (издату на меморандуму произвођача), 

потписану од стране одговорног лица и оверену 

печатом произвођача или канцеларије произвођача у Београду, да 

је овлашћен за сервис добара која су предмет ове јавне набавке за 

територију Републике Србије, осим за опрему чији понуђачи 

немају представништво или канцеларију у Републици Србији. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

  

 2.2.2. Кадровски капацитет 

 (Понуђачи кадровски капацитет се доказују за сваку партију  

посебно) 

 

 За Партије 4, 11, 13, 15 и 17 
- Понуђач мора, пре објављивања позива за подношење понуда, имати 

најмање два запослена или радно ангажована стручна лица  за сервисирање опреме за 

коју подноси понуду; 

- за Партију 14 Понуђач је у обавези  да има 2 запослена или радно 

ангажована лица за сервисирање опреме за коју подноси понуду, од којих минимум 

једног сертификованог инжењера или техничара са сертификатом произвођача којим се 

доказује обученост за сервисирање предметног УПС уређаја. 

 Запослена лица код понуђача су сва лица које је понуђач пријавио  у 

складу са важећим Законом о раду  („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС).  

Понуђач је дужан да обезбеди у континуитету захтевани кадровски 

капацитет током трајања уговора. 
 

 Доказ 

за правно  лице: 

- копије образаца М-3а или М или други одговарајући образац за 

сва запослена лица из којих се види да су запослени пријављени 

на пензијско осигурање (за сваког запосленог појединачно). 

- као доказ за Партију 14 потребно је да понуђачи доставе за 

запослено лице фотокопију важећег сертификата од минимум 

једног произвођача уређаја. 

- образац изјаве кадровског капацитета. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

  2. 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.  

 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 оквирни 

споразум, односно уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач 

ће бити наведен у оквирном споразуму, односно уговору. 

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

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
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 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 

обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ (чл. 75. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3. 

 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  

 

 

  3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА 

ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 Понуду може поднети група понуђача.  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 

Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. 

Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају 

заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  

  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. 

 Управа за заједничке послове може пре доношења одлуке о закључењу 

оквирног споразума писмено затражити од понуђача да у року од пет дана од дана 

позива 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 Управу за 

заједничке послове односно Наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке 

о закључењу оквирног споразума, односно закључења уговора, односно током 

важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.  

 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, Управа за заједничке 

послове 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 
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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.  
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И З Ј А В А 

 

којом понуђач: ______________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из ___________________________ у отвореном поступку централизоване јавне набавке 

број 15/2020, чији је предмет набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. години или 

је набављена у 2019. години), под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу 

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да нема забрану обављања 

делатности које је на снази у време подношења понуде. 

 

 

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.  

 

Датум:_____________ 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

 

 

 

којом понуђач_______________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ у 

отвореном поступку централизоване јавне набавке број 15/2020, чији је предмет 

набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за 

опрему која није била предмет цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години), под 

пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и 

заштити животне средине и да нема забрану обављања делатности које је на снази у 

време подношења понуде. 

 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 

 

Датум:_____________ 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А 

 

 

 

 

којом члан групе: ___________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ у отвореном поступку централизоване јавне набавке број 

15/2020, чији је предмет набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. години или 

је набављена у 2019. години), под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу 

изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада и заштити животне средине и да нема забрану обављања 

делатности које је на снази у време подношења понуде. 

 

 

 

Датум:_____________ 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица  
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Мај - 2020 

 

 

 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

  

 У предметној јавној набавци подизвођачу ________________________из  

________________________________, делимично поверавам _____________ % укупне 

вредности набавке, а што се односи на:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Напомена:  Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу  

 не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета  

             набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

 

У случају потребе Изјаву копирати 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 4 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП IBM 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 4 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП IBM 

 

                                                                                                                              Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка рачунарске опреме (радне станице, сервери и софтвери) са 

припадајућим лиценцним системским и корисничким софтвером  у укупној вредности 

од_____________________(словима:____________________________________________

__________) динара, без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 15/2020, и у друге сврхе се 

не може користити.  

Место  

Датум: 
 

   Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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Мај - 2020 

 

ПАРТИЈА 11 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИПА SAMSUNG 

 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 11 -  ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИПА SAMSUNG 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка штампача у укупној вредности од _____________________ 

(словима: ______________________________________________________) динара, без 

ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 15/2020, и у друге сврхе се 

не може користити.  

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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ПАРТИЈА 13 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП РАЗНО 

 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 13 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП РАЗНО  

 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка штампача у укупној вредности од _____________________ 

(словима: ______________________________________________________) динара, без 

ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 15/2020, и у друге сврхе се 

не може користити.  

 

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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Мај - 2020 

 

ПАРТИЈА 14– ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА ТИП РАЗНО 

 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 14 – ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА ТИП РАЗНО  

 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка УПС уређаја тип РАЗНО у укупној вредности од 

_____________________(словима:______________________________________________

________) динара, без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 15/2020, и у друге сврхе се 

не може користити.  

 

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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ПАРТИЈА  15 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, МОНИТОРА И ЛАПТОПОВА 

УПРАВE ЦАРИНА 

 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  
бр. 

Списак референтних наручилаца – купаца 
Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 15 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, МОНИТОРА И ЛАПТОП-ОВА 

УПРАВE ЦАРИНА 

 

Образац бр. 1 

 

Назив  
референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу одржавања рачунара, монитора и лап топ 

рачунара или уређаја који су сродни предмету јавне набавке у укупној вредности од  

_____________________________ (словима: _____________________________________ 

_____________________________)  динара, без ПДВ-а. Услуга одржавања предметне 

опреме извршена је у _______________. години.  

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. години или 

је набављена у 2019. години) број 15/2020, и у друге сврхе се не може користити.  

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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ПАРТИЈА 17 – ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕРА УПРАВE ЦАРИНА 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 17 – ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕРА УПРАВE ЦАРИНА 
 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка рачунарске опреме - сервера у укупној вредности од 

_____________________ (словима: 

______________________________________________________) динара, без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања 

рачунарске и комуникационе опреме и штампача само за опрему која није била 

предмет централизоване јавне набавке у 2019. години или је набављена у 2019. години 

(број 15/2020), и у друге сврхе се не може користити.  

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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 2.2.1. ДОВОЉНИ ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

  ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ  

 

СЕРВИСНИ ЦЕНТАР НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 Седиште сервиса је у _________________________ у улици 

__________________ број ____________. 

 

 

(Уписати седиште сервиса) 

 

  

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 

 

 

ПОСЕДОВАЊЕ ВОЗИЛА 

 

Ред. 

бр. 
Регистарски број возила Основ коришћења 

1. 
  

2. 
  

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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2.2.2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

ПАРТИЈА 4 - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП IBM  

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена:  Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија. 

  

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 11 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИПА SAMSUNG 

 

 

  

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 13 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП РАЗНО 

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 14 - ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА ТИП РАЗНО 

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запосленог лица 

сертификованих инжењера/техничара за 

одржавање УПС уређаја  

Степен и профил 

стручне спреме и 

сертификат 

1 2 3 

1.   

 

(уписати тражене податке) 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 15 - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, МОНИТОРА И ЛАПТОПОВА 

УПРАВE ЦАРИНА 

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 17- ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕРА УПРАВE ЦАРИНА 

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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VI 

 

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 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 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 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 наручиоца до датума и часа одређеног 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, број и назив партије за коју се понуда подноси, а 

на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. 
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 Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране 

наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде. 

 Управа за заједничке послове ће, по oкончању поступка отварања 

понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са 

назнаком да су поднете неблаговремено. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. 

 

  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 

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 између 

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

  Понуђач је дужан да Управи за заједничке послове односно наручиоцу, 

на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености 

услова. 

  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 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 се 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 ПДВ-а. 
  

 Цена сервиса и одржавања за Партију 4 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања IBM рачунарске опреме и 
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припадајаућег лиценцног софтвера изражава се као цена по позиву и обухвата 

комплетну услугу и то: одржавање свих саставних делова уређаја (расклапање, 

чишћење, утврђивање квара, активности замене неисправног дела и уградње новог, 

склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, утрошак потребног 

потрошног материјала, реинсталација, подешавање и Upgrade припадајућег лиценцног 

системског софтвера, превоз сервисера својим превозним средством на релацији 

сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања и 

прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који у предмет јавне набавке довели 

у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, 

техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави и позиву од стране 

овлашћеног лица Наручиоца у ТАБЕЛИ 4.1  из образца спецификације која ће бити 

саставни део уговора. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 4.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 

 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 11 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања по позиву (отклањање квара) ласерских 

штампача марке „SAMSUNG“ подразумева комплетну услугу и то: расклапање целог 

апарата и склопова, јединица и оптике, чишћење свих расклопљених делова, проверу 

исправности расклопљених делова, замену и уградњу резервних делова, проверу 

исправности апарата након склапања, утрошак потрошног материјала, превоз сервисера 

сопственим превозним средством на релацији сервисер – наручилац и обратно, сва 

додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна, да би се уређаји, 

који су предмет Уговора, довели у функционално стање, у свему према прописаном 

садржају услуга, техничким упуствима и нормативима произвођача, по пријави и 

позиву од стране наручиоца, према ТАБЕЛИ 11.1  из спецификације у обрасцу понуде 

конкурсне документације. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 11.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 

 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 13 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања по позиву (отклањање квара) ласерских 

штампача марке „РАЗНО“ подразумева комплетну услугу и то: расклапање целог 

апарата и склопова, јединица и оптике, чишћење свих расклопљених делова, проверу 

исправности расклопљених делова, замену и уградњу резервних делова, проверу 

исправности апарата након склапања, утрошак потрошног материјала, превоз сервисера 

сопственим превозним средством на релацији сервисер – наручилац и обратно, сва 

додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна, да би се уређаји, 

који су предмет Уговора, довели у функционално стање, у свему према прописаном 

садржају услуга, техничким упуствима и нормативима произвођача, по пријави и 

позиву од стране наручиоца, према ТАБЕЛИ 13.1  из спецификације у обрасцу понуде 

конкурсне документације. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 13.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 
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Цена сервиса и одржавања за Партију 14 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања  и одржавања УПС уређаја тип РАЗНО изражава се 

као цена по позиву и подразумева комплетну услугу и то: одржавање свих саставних 

делова уређаја (расклапање, чишћење, утврђивање квара, активности замене 

неисправног дела и уградње новог, активности замене неисправних батерија и уградње 

нових, склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, утрошак 

потребног потрошног материјала, превоз сервисера својим превозним средством на 

релацији сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања и 

прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који у предмет јавне набавке довели 

у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, 

техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави и позиву од стране 

овлашћеног лица Наручиоца према ТАБЕЛИ 14.1 из образца спецификације која ће 

бити саставни део уговора. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 14.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 

 

Цена сервиса и одржавања за Партију 15 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по норма часу 

 Цена сервисирања и одржавања рачунарске опреме изражава се по 

норма часу и обухвата комплетну услугу и то: одржавање свих саставних делова 

уређаја (расклапање, чишћење, утврђивање квара, активности замене неисправног дела 

и уградње новог, склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, 

утрошак потребног потрошног материјала, реинсталација, подешавање и Upgrade 

припадајућег лиценцног системског софтвера, превоз сервисера својим превозним 

средством на релацији сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, 

штеловања и прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који у предмет јавне 

набавке довели у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају 

услуга, техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави од стране 

овлашћеног лица Наручиоца из образца спецификације која ће бити саставни део 

уговора.  

 Цене уграђених нових резервних делова, наплаћиваће се на основу 

улазне фактуре коју понуђач доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а 

након извршене услуге и не могу бити више од набавних цена за исте. 

 Цене уграђених нових резервних делова, које понуђач набавља путем 

увоза, наплаћиваће се на основу јединствене царинске исправе (ЈЦИ)  коју понуђач 

доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а након извршене услуге. 

 

Цена сервиса и одржавања за Партију 17 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по норма часу 

 Цена сервисирања и одржавања по норма часу штампача подразумева 

комплетну услугу и то: одржавање свих саставних делова уређаја (расклапање, 

чишћење, утврђивање квара, активности замене неисправног дела и уградње новог, 

склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, утрошак потребног 

потрошног материјала, реинсталација, превоз сервисера својим превозним средством 

на релацији сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања 

и прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који су предмет јавне набавке 

довели у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, 

техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави од стране овлашћеног 

лица Наручиоца из образца спецификације која ће бити саставни део уговора.

 Цене уграђених нових резервних делова, наплаћиваће се на основу 

улазне фактуре коју понуђач доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а 

након извршене услуге и не могу бити више од набавних цена за исте. 
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 Цене уграђених нових резервних делова, које понуђач набавља путем 

увоза, наплаћиваће се на основу јединствене царинске исправе (ЈЦИ)  коју понуђач 

доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а након извршене услуге. 

 

 10. Начина и услови плаћања за партије  4, 11, 13 и 14 

 Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана достављања фактуре 

оверене од стране овлашћеног лица наручиоца. Уз фактуру, понуђач је у дужан да 

достави фотокопију позивног писма наручиоца за извршење услуге, радни налог 

понуђача за извршену услугу или уграђен резервни део (радни налог мора бити 

потписан и печатом оверен од стране корисника опреме која се одржава и од стране 

понуђача) и сагласност наручиоца за извршење услуге или уградњу резервног дела, 

уколико иста постоји, а која се евентуално даје у случају када вредност поправке 

уређаја прелази 50% вредности таквог уређаја на тржишту или када се врши поправка 

уређаја или уградња резервног дела који нису наведени у спецификацији услуге  и 

резервних делова. 

 Понуђач је дужан да у року од најкасније три дана од завршене сервисне 

интервенције достави фактуру наручиоцу. Уколико понуђач не достави фактуру у 

захтеваном року,  наручилац неће бити у обавези плаћања услуге. 

 Понуђач је дужан да изврши регистрацију фактуре у складу са 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за 

исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени 

гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Достављене фактуре морају имати у 

садржају број и датум закљученог уговора о пружању услуге. 

  Обавезе Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној 

буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу 

бити одобрена за наредну буџетску годину, уколико се појединачни уговори закључују 

на период од једне године. 

 

 Начин и услови плаћања за партије 15 и 17 

   Плаћање ће се извршити у року од 15 до 45 дана од дана уредно 

примљене фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12, 68/15 и 113/17). Цена је 

фиксна све време трајања уговора. Уз рачун Понуђач је дужан да достави радни налог 

односно записник о извршеним услугама потписан од стране Наручиоца Сектор за 

комуникационе и информационе технологије и Понуђача. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Обавеза је понуђача да 

фактуру/рачун региструје у Централном регистру фактура, приступом одговарајућој 

веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12, 68/15 и 113/17) и 

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

исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник 

РС” бр. 7/18, 59/2018 и  8/2019). Наручиоцу. 

   

11. Неспецифициране услуге/ добра 

 Наручилац задржава право, уколико се укаже потреба за набавком    

услуге/добра који нису наведени у обрасцу Спецификације са структуром понуђене 

цене, а која имају исту или сличну намену, да  у оквиру свих закључених уговора, 

прибави услугу/добро другачијих техничних карактеристика од специфицираних у 

висини која не прелази 5% од вредности свих закључених уговора, током примене 

оквирног споразума. Добављач/ Давалац услуге је дужан да о томе благовремено 

обавести Наручиоца, најкасније у року од 24 часа и да пре извршења услуге или 

набавке услуге/добра  прибави писмену сагласност овлашћеног лица Наручиоца. 

Добављач/Давалац услуге је дужан да достави Наручиоцу цену неспецифицираних 

услуга/добара у року од 24 часа, од пријема писменог захтева Наручиоца. 
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  Цене неспецифицираних услуга/добара не могу бити веће од 

упоредивих тржишних цена.  

 Код Наручиоца који користе могућност набавке услуге/добра другачијих 

карактеристика, од описаних у спецификацији уговора из оквирног споразума 

(неспецифицирана услуга,) а која имају исту или сличну намену, испод спецификације 

добара/услуге потребно је додати још једну рубрику – ставку која ће гласити на 

„неспецифицирана услуга/добра“ која ће бити изражена у номиналном износу. 

 Укупна вредност неспецифицираних услуга/добара, из свих закључених 

уговора из оквирног споразума не може бити већа од 5% од вредности које је 

наручилац одредио као процењену вредност за појединачну партију. 

 Наручиоци су дужни да приликом набавке неспецифицираних 

услуга/добара из појединачно закључених уговора, поштују основна начела Закона о 

јавним набавкама и да у свему поступају у складу са одредбама члана 39. Закона, тако 

да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене. 

 

   12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ОКВИРНОМ 

СПОРАЗУМУ 
 

 12.1. Сопствена меница за озбиљност понуде 

 Понуђач је дужан да у понуди достави: 

                           - Попуњену сопствену меницу за озбиљност понуде, оверену, 

потписану 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 номиналном износу без ПДВ-а, и 

то: 

Партија 4 163.000,00динара 

Партија 11 2.300,00 динара 

Партија 13 56.740,00 динара 

Партија 14 231.600,00 динара 

Партија 15 83.333,32 динара 

Партија 17 70.325,88 динара 

  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 оквирни споразум, 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.  

  

 

 

 

Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу 

 

  

Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу 
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 Меница се доставља за сваку партију посебно, јер Управа за 

заједничке послове закључује оквирни споразум са понуђачем за сваку партију 

појединачно. 

 

.2. Сопствена меница за добро извршење посла 

 Понуђач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума преда 

Управи за заједничке послове републичких органа: 

 - Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, оверену, 

потписану 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 вредности 

оквирног споразума без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у 

року који траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности оквирног споразума, у 

случају неизвршења обавеза по закљученом оквирном споразуму; 

 - 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 

старијом од 30 дана, од дана закључења оквирног споразума. 

  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, јер Управа за 

заједничке послове закључује оквирни споразум са понуђачем за сваку партију 

појединачно. 

 

 13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ 

ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА – ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ  

 13.1. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла за 

појединачне уговоре, чија вредност прелази износ од милион динара  

 Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачног уговора, преда 

наручиоцу као средство финансијског обезбеђења, oригинал банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која 

мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора. 

  Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и 

платива на први позив, без приговора  и биће саставни део уговора. 

 

 13.2. Сопствена меница за добро извршење посла за појединачне 

уговоре чија је вредност до милион и милион динара 

 Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора преда 

наручиоцу: 

 - Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, оверену, 

потписану 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 року 

који траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају 

неизвршења уговорних обавеза; 

 - Потврду о регистрацији менице; 
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 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

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

старијом 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 за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно 

закључени уговор. 

 

  14.  Реализација средства финансијског обезбеђењa 
 Средство финансијског обезбеђења може да се реализује уколико 

понуђач не испуњава обавезе из поступка јавне набавке, оквирног споразума као и 

уговорне обавезе.  

 

 15. Заложно право 

 Потраживања из појединачно закључених 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. 

 

 16. Заштита података Управа за заједничке послове и наручиоца 

 Управа за заједничке послове и Наручилац ће захтевати заштиту 

поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове 

подизвођаче. 

 Потписана и оверена Изјава о чувању поверљивих података је саставни 

део конкурсне документације и  биће саставни део оквирног споразума, односно 

појединачног уговора. 

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

чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. 

 

  17. Заштита података понуђача 
 Управа за заједничке послове и 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 одбиће 

ће се давање информације која би значиле 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.  

 

 18. 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, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре 

истека рока за подношење понуда и то предајом на писарници Управа за заједничке 

послове реубличких органа радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 

часова до 15,30 часова или путем факса на број 011/3615-867 или 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. 
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  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. 

 Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове 

републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – 

централизована јавна набавка број 15/2020, чији је предмет набавка услуге одржавања 

– рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) 

 

 19. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

 После отварања понуда Управа за заједничке послове 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. ЗЈН).  

 Уколико буде оцењено да су потребна додатна објашњења или је 

потребно извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, 

понуђачу ће бити остављен примерен рок да поступи по позиву односно да омогући 

контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача. 

 Управа за заједничке послове 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, његова 

понудуа ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 20. Критеријум за доделу оквирног споразума 

 Одлука о закључењу оквирног споразума за све партије биће донета 

применом критеријума најниже понуђене цене. 

 

  21. Понуде са истом понуђеном ценом  

  У случају да два или више понуђача понуде исту цену за Партије 4, 11, 

13 и 14, биће изабрана понуда понуђача који понуди дужи рок гаранције за уграђене 

делове а за Партије 15 и 17 понуда понуђача који понуди дужи рок гаранције на 

извршене услуге. 

    

 22. Накнада за коришћење патента 

 Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

 

 23. Захтев за заштиту права  

  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано 

лице, које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке  и који 

је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Управа за заједничке 

послове  противно одредбама ЗЈН.  

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње Управа за заједничке послове.  

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 

ако је примљен у  Управа за заједничке послове републичких органа најкасније 

седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и 

уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао на 

евентуалне недостатке и неправилности, а исти нису отклоњени. 

  Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које су предузете 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.  
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  После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 

поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10 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 Управа за заједничке послове; 

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

  одлуци Управа за заједничке послове која спроводи поступак; 

 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 120.000,00 динара; 

- жиро рачун број:  840-30678845-06; 

- шифра плаћања:153 или 253; 

- позив на број: редни број јавне набавке; 

- сврха: такса за ЗЗП,  Управа за заједничке послове републичких 

органа, назив 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, оверан потписом овлашћеног лица 

или печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1. 

  Захтев за заштиту права се подноси се Управа за заједничке послове 

републичких органа, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 
  24. Измене и допуне оквирног споразума  

 У случају измене и допуне Закона о буџету РС за 2020. годину 

(„Службени гласник РС“ број 84/2019), као и након доношења Закона о буџету за 2020. 

годину, Управа за заједничке послове републичких органа задржава право да у току 

важења оквирног споразума измени број наручилаца и вредност оквирног споразума, у 

складу са прописима који би утицали на измену броја наручилаца и вредност оквирног 

споразума. 

 

 25.  Начин и услови закључења појединачних уговора 
 Након закључења оквирног споразума са једним понуђачем, када 

настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац, ће упутити Добављачу 

позив за закључење уговора за сваку партију појединачно. 
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 Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног 

споразума, морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се 

трајање појединих уговора, закључених на основу оквирног споразума не мора 

подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или 

дуже. 

 При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни 

услови из овог оквирног споразума. 

 Понуђач је дужан да се у року од пет дана одазове позиву за закључење 

појединачног уговора. 

 Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из 

оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова 

плаћања, начина и места испоруке добара. 

 

  26. Праћење реализације Оквирног споразума 

 Наручиоци су дужни да у року од три дана, од дана закључења уговора 

унесу податке у Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то: 

1) назив и адресу наручиоца; 

2) вредност уговора; 

3) датум закључења уговора и  

4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних 

споразума од стране Управе за заједничке послове.  

Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно 

наведени у оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може 

утврдити којим наручиоцима је намењен. 

 У случају формално-правних измена статуса корисника из члана 2. 

оквирног споразума, оквирни споразум могу примењивати правни следбеници, са свим 

правима и обавезама претходних корисника оквирног споразума. 

Управа за заједничке послове објављује на својој интернет презентацији 

закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за њихову 

реализацију. 

 

  27.  Измене током трајања уговора 

 Наручилац може на основу члана 115. Закон о јавним набавкама након 

закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози.  

 

28. Закључење Оквирног споразума 

  Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, закључити 

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

једна понуда. 

 

29. Употреба печата 

 Чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015 и 41/2019) прописано је да 

приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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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 отвореном поступку централизоване јавне набавке 

број 15/2020, чији је предмет набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. години или 

је набављена у 2019. години), и приликом реализације Уговора чувати и штитити све 

податке који су нам стављени на располагање као поверљиве и да ћу све информације 

чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу 

који се односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале 

информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а у складу са 

Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у смислу Закона којим се 

уређује тајност података.  

 Упознат сам са чињеницом да током реализације уговора могу имати 

приступ записима и документима који могу садржати појединачне информације чије 

откривање није дозвољено према националном законодавству Републике Србије, или 

према Европском законодавству или се према интерним актима Наручиоцима сматрају 

поверљивим. 

 Упознат сам са политиком сигурности информација код Наручиоца и 

прихватам да откривање информација било ком појединцу кога Наручилац као власник 

података није овластио за приступ може бити предмет кривичне или грађанске 

одговорности. 

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

чува и штити без обзира на степен те поверљивости. 

 

 Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора. 

 

Датум:___________ 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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VII 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 На основу позива за подношење понуде за централизовану јавну набавку 

услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која 

није била предмет цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години), подносим 

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 4 - Одржавање рачунарске опреме тип IBM 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија 11 - Одржавање штампача типа SAMSUNG 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија 13 - Одржавање штампача тип РАЗНО 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија 14 - Одржавање УПС уређаја тип РАЗНО 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија 15 - 
Одржавање рачунара, монитора и лап 

топ рачунара  Управe царина 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија 17 - Одржавање сервера Управe царина 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

 

 

 Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,  

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

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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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 
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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 
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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 
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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 
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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 
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Р О К 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана, од дана 

отварања понуда. 

 Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи  

 

_________________________________  дана од дана отварања понуда. 
(уписати број дана важења понуде) 

 

 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А 

СА СТРУКТУРОМ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

ПАРТИЈА 4 - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП IBM  
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца спецификације, као и јединичне цене 

и укупне цене са и без пореза на додату вредност 
 

Табела 4.1 Рачунарска опрема тип IBM са припадајућим лиценцним системским и 

корисничким софтвером која је предмет услуге одржавања     
             

 

Табела 4.2  Резервни делови IBM    

Рeд. 

број 
Назив резервног дела Произвођач 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

1.  

Six-Core Intel Xeon X5650 

2.66 GHz (12 MB cache) 95 W 

(model H2x) - Pn:49Y7040 

   

2.  

DDR3 memory 8 GB RAM - 

8GB (1x8GB, 2Rx4, 1.35V) 

PC3L-10600 CL9 ECC DDR3 

   

Ред. 

број 
Модел уређаја и софтвера 

Цена сервиса без 

ПДВ-а по позиву по 

уређају 

Цена сервиса а ПДВ-ом 

по позиву по уређају 

1 2 3 4 

1.  

IBM Blade Centar H šasija tip: 8852, 

Blade HS22 tip: 7870, 

CentOS/Debian/Ubuntu 

 

 

2.  Server IBM x3550 M3   

3.  Server IBM x3650 M3   

4.  Server IBM xSeries 3650 M3    

5.  

Software OS-serveri: Windows 2003 

Server Standard/Enterprise, Windows 

2003 R2 Server Standard/Enterprise, 

Windows 2008 Server Standard, 

Windows 2008 R2 Server 

Standard/Enterprise, Windows Server 

2012 Standard , Windows Server 2012 R2 

Standard/Datacentar,  Windows Server 

2016  Standard/Datacentar 

 

 

6.  

Software OS: Linux Red Hat  enterprise 5 

, Linux Red Hat 8 Linux Red Hat 9,Linux 

Red Hat enterprise 3 , Linux Ubuntu 

 

 

7.  

Software MS Office paketi: MS Office 

2010/2016/2019 Professional ,MS SQL 

server: 2008 /2010/2012/2014 /2016/2019 

 

 

Укупна цена Табела 4.1 
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Рeд. 

број 
Назив резервног дела Произвођач 

Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

1333MHz LP RDIMM 

3.  

Hot-Swap hard drive(sa 

fiokom)  SAS 300 GB 10K rpm  

2.5" HDD -  42D0638 

   

4.  

Hot-Swap hard drive SAS 300 

GB 10K rpm 6 Gbps 2.5-inch 

SFF slim -42D0637 

   

5.  

QLogic Ethernet and 8 Gigabit 

Fibre Channel Expansion Card 

CFFh expansion card 

Pn:44X1945 

   

6.  
Napajanja:  2980W Power 

Supply Unit - Pn:88524TG 

   

7.  

Napajanja:  2980W AC Power 

Modules w/Fan Pack - 

Pn:68Y6601 

   

8.  
Napajanja:  Power Supply  za  

Server IBM x3550 M3,  460W 

   

9.  
Napajanja:  Power Supply  za  

Server IBM x3550 M3,  675W 

   

10.  
Napajanja:  Power Supply  za  

Server IBM x3650 M3,  460W 

   

11.  
Napajanja:  Power Supply  za  

Server IBM x3650 M3,  675W 

   

  

Укупна цена Табела 4.2: 

 

  

 

Укупна цена без ПДВ-а Табела 4.1 +Табела 4.2  

Укупна цена са ПДВ-а Табела 4.1 +Табела 4.2  

 

Гаранција на уграђене делове је ___________________________месеци. 

      (уписати) 

Гаранција на уграђене делове не може бити краћа од 12 месеци и не може бити дужа 

од 36 месеци. 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 11- ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИПA SAMSUNG 

 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца спецификације, као и јединичне цене 

и укупне цене са и без пореза на додату вредност 

 

Табела 11.1 Штампачи тип SAMSUNG који су  предмет услуге одржавања 

                  

 

 Табела 11.2  Резервни делови за штампаче SAMSUNG    
 

Ред. 

бр. Назив резервног дела 
 

Произвођач 
Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 

1.  
Pick-up za SCX-5635fn/3400 

   

2.  
Separator za SCX-5635fn/3400 

   

3.  Teflonski valjak za SCX-

5635fn/3400 

   

4.  Silikonski valjak za SCX-

5635fn/3400 

   

5.  Zupčanik teflonskog valjka za 

SCX-5635fn/3400 

   

6.  Pick-up kvačilo za SCX-

5635fn/3400 

   

7.  Čaure teflonskog valjka za 

SCX-5635fn/3400 

   

8.  Pick-up ADF-a za SCX-

5635fn/3400 

   

9.  
Pick-up za SCX- 4521f 

   

10.  
ADF Pick-up za SCX- 4521f 

   

11.  
Separator za SCX- 4521f 

   

12.  
ADF Separator za SCX- 4521f 

   

13.  
Transfer Roller za SCX- 4521f 

   

14.  
Teflonski valjak za SCX-4521f 

   

15.  
Silikonski valjak za SCX-4521f 

   

Ред. 

број 
Модел уређаја и софтвера 

Цена сервиса без 

ПДВ-а по позиву по 

уређају 

Цена сервиса  

са ПДВ-ом по позиву 

по уређају 

1 2 3 4 

1.  Štampac Samsung SCX-3400   

2.  Štampač Samsung SCX-4521f   

Укупна цена Табела 11.1: 
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Ред. 

бр. Назив резервног дела 
 

Произвођач 
Јединична цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена са 

ПДВ-а 

1 2 3 4 5 

16.  Zupčanik teflonskog valjka za 

SCX- 4521f 

   

17.  
Pick-up kvačilo za SCX-4521f 

   

18.  Čaure teflonskog valjka za 

SCX-4521f 

   

Укупна цена Табела 11.2. 
  

 

Укупна цена без ПДВ-а Табела 11.1 +Табела 11.2  

Укупна цена са ПДВ-ом Табела 11.1 +Табела 11.2  

 

 

  Гаранција на уграђене делове је _______________________месеци. 

      (уписати) 

 

Гаранција на уграђене делове не може бити краћа од 12 месеци и не може бити дужа 

од 36 месеци. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 13 - ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИПA РАЗНО 
 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца спецификације, као и јединичне цене 

и укупне цене са и без пореза на додату вредност 
 

Табела 13.1 Штампачи тип РАЗНО који су  предмет услуге одржавања              
 

 

Табела 13.2  Резервни делови за штампаче РАЗНО 

 

Ред. 

број 
Назив резервног дела Произвођач 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са  ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

1.  
Separator za Epson  Aculaser  

MX 14 
   

2.  
Pickup roller tray 1 za Epson  

Aculaser  MX 14 
   

3.  
ADF Pickup roller za Epson  

Aculaser  MX 14 
   

4.  Fotokonduktor za Epson     

Ред. 

број 
Модел штампача 

Цена сервиса без ПДВ-а 

по позиву по уређају 

Цена сервиса са ПДВ-ом 

по позиву по уређају 

1 2 3 4 

1.  Štampač Olivetti PR2 plus   

2.  Štampač Olivetti D-copia 3501   

3.  Štampač Epson stylus SX130   

4.  Štampač Epson stylus D120   

5.  Štampač Epson PLQ-20/22   

6.  Štampač Epson PLQ-30     

7.  Štampač Brother HL L2372dn    

8.  Štampač Brother HL L5200dw/TN850                         

9.  Štampač Xerox Phaser 5335   

10.  Štampač Xerox WC 5325   

11.  Štampač Xerox VersaLink B7025   

12.  Štampač Xerox VersaLink B7030   

13.  Štampač Sharp MX-M316NV   

14.  Štampač Ricoh Aficio SG 3100   

15.  Štampač Ricoh Pro C901   

16.  Štampač Ricoh Pro 1357   

17.  Štampač BIRCH BP-745   

18.  
Štampač Zebra TLP2844 (DIREKT TERMAL 

200DPI,120MM/SEC) 

  

 

Укупна цена Табела 13.1:   
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Ред. 

број 
Назив резервног дела Произвођач 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са  ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

Aculaser  MX 14 

5.  Roller Assembly za Epson  LQ 570    

6.  Printhead za  Olivetti PR2 plus    

7.  Printhead Flat za  Olivetti PR2 plus    

8.  Roller za  Olivetti PR2 plus    

9.  
Pickup Roller za  Brother HL 

L2372dn 
   

10.  Separator za  Brother HL L2372dn    

11.  
Transfer Roller za  Brother HL 

L2372dn 
   

12.  
Fotokonduktor za  Brother HL 

L5200dw/TN850 
   

13.  
Pickup Roller za  Brother HL 

L5200dw/TN850 
   

14.  
Separator za  Brother HL 

L5200dw/TN850 
   

15.  
Transfer Roller za   Brother HL 

L5200dw/TN850 
   

16.  
Pickup roller za  Xerox VersaLink 

B7025 
   

17.  
MP pickup roller za  Xerox 

VersaLink B7025 
   

18.  
ADF pickup roller za  Xerox 

VersaLink B7025 
   

19.  
Separator za  Xerox VersaLink 

B7025 
   

20.  
MP separator za  Xerox VersaLink 

B7025 
   

21.  
ADF separator za  Xerox 

VersaLink B7025 
   

22.  
Transfer roller za Xerox VersaLink 

B7025 
   

23.  
Fotokonduktor za  Xerox 

VersaLink B7025 
   

24.  
Pickup roller za  Xerox VersaLink 

B7030 
   

25.  
MP pickup roller za  Xerox 

VersaLink B7030 
   

26.  
ADF pickup roller za  Xerox 

VersaLink B7030 
   

27.  
Separator za  Xerox VersaLink 

B7030 
   

28.  
MP separator za  Xerox VersaLink 

B7030 
   

29.  
ADF separator za  Xerox 

VersaLink B7030 
   

30.  
Transfer roller  za  Xerox 

VersaLink B7030 
   

31.  
Fotokonduktor za  Xerox 

VersaLink B7030 
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Ред. 

број 
Назив резервног дела Произвођач 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са  ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

32.  Separator za Xerox Phaser 5335    

33.  
Pickup roller tray 1 za Xerox 

Phaser 5335 
   

34.  
Silikonski valjak za Xerox Phaser 

5335 
   

35.  
Transfer roller za  Xerox Phaser 

5335 
   

36.  Separator za Xerox Phaser 5325    

37.  
Pickup roller tray 1 za Xerox 

Phaser 5325 
   

38.  
Silikonski valjak za Xerox Phaser 

5325 
   

39.  
Transfer roller za  Xerox Phaser 

5325 
   

40.  
Fotokonduktor za  Xerox Phaser 

5325 
   

41.  
Pickup roller za  Epson stylus 

SX130 
   

42.  Printhead za  Epson stylus SX130    

43.  Roller tire za  Epson stylus SX130    

44.  Printhead za  Epson PLQ-20/22    

45.  
Ribbon drive gear za  Epson PLQ-

20/22 
   

46.  
Pickup roller za   Sharp MX-

M316NV 
   

47.  
MP pickup roller za   Sharp MX-

M316NV 
   

48.  
ADF pickup roller za   Sharp MX-

M316NV 
   

49.  Separator za   Sharp MX-M316NV    

50.  
MP separator za   Sharp MX-

M316NV 
   

51.  
ADF separator za   Sharp MX-

M316NV 
   

52.  
Transfer roller  za   Sharp MX-

M316NV 
   

53.  
Fotokonduktor za  Sharp MX-

M316NV 
   

54.  Roller za  EPSON STYLOS D120    

55.  
Printhead za  EPSON STYLOS 

D120 
   

56.  
Printhead flat za  EPSON STYLOS 

D120 
   

57.  
Ribbon mechanism za  BIRCH BP-

745 
   

58.  
Ribbon Supply Spindle  za  BIRCH 

BP-745 
   

59.  
Ribbon Rewind Spindle  za  BIRCH 

BP-745 
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Ред. 

број 
Назив резервног дела Произвођач 

Јединична цена 

без ПДВ-а 

Јединична цена 

са  ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

60.  Printhead za  Epson PLQ-30    

61.  Printhead flat za  Epson PLQ-30    

62.  Gears za  Epson PLQ-30    

63.  Printhead za  Zebra TLP2844    

64.  Platen Roller za  Zebra TLP2844    

65.  
Pick up roller kit za  Olivetti D-

copia 3501 
   

66.  
Transfer belt unit za  Olivetti D-

copia 3501 
   

67.  
Separator za  Olivetti D-copia 

3501 
   

68.  
ADF separator za  Olivetti D-

copia 3501 
   

69.  
Transfer roller za  Ricoh Pro 

C901 
   

70.  Gear kit za  Ricoh Pro C901    

71.  
Pick up / Feed / Separation roller 

kit za  Ricoh Pro C901 
   

72.  
Pressure roller za  Ricoh Pro 

C901 
   

73.  Fotokonduktor za Ricoh Pro C901    

74.  Transfer roller za  Ricoh Pro 1357    

75.  Gear kit za  Ricoh Pro 1357    

76.  
Pick up / Feed / Separation roller 

kit za  Ricoh Pro 1357 
   

77.  Pressure roller za  Ricoh Pro 1357    

78.  Fotokonduktor za Ricoh Pro 1357    

Укупна цена Табела 13.1: 

 
  

 

Укупна цена без ПДВ-а Табела 13.1 +Табела 13.2  

Укупна цена са ПДВ-а Табела 13.1 +Табела 13.2  

  Гаранција на уграђене делове је ______________________месеци. 

                            (уписати) 

Гаранција на уграђене делове не може бити краћа од 12 месеци и не може бити дужа 

од 36 месеци. 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 14 - ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА ТИП РАЗНО 

 

Понуђач је дужан да попуни све ставке из обрасца спецификације, као и јединичне цене 

и укупне цене са и без пореза на додату вредност 

 

Табела 14.1 УПС уређаји тип РАЗНО  који су  предмет услуге одржавања 

 
 

 

 

Табела 14.2  Резервни делови за УПС уређаје  
 

Ред. 

број 
Назив резервног дела 

Јединична цена 

 без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 

1.  Батерија RBC2   12V   7.5Ah   

2.  Батерија RBC3   6V   12Ah   

3.  Батерија RBC4   12V   12Ah   

4.  Батерија RBC5   12V  7.5Ah   

5.  Батерија RBC6   12V   12Ah   

6.  Батерија RBC7   12V   18Ah   

7.  Батерија RBC9   12V   7.5Ah   

Ред. 

број 
Модел уређаја и софтвера 

Цена сервиса без 

ПДВ-а по позиву по 

уређају 

Цена сервиса са ПДВ-

ом по позиву по уређају 

1 2 3 4 

1.  UPS BACK UPS SMART UPS  Kategorije 

APC klasa:  250VA, 300 VA, 350VA, 

420VA, 500VA, 600VA, 620 VA, 650VA, 

700VA, 750VA, 800VA, 900VA 

  

2.  UPS BACK UPS SMART UPS  Kategorije  

APC klasa: 1000VA, 1200VA, 1250VA, 

1400VA, 1500VA, 2000VA, 2200VA, 

3000 VA 

  

3.  RACK MOUNT UPS  Kategorija APC 

klasa: 450 VA, 700 VA , 750 VA , 1000 

VA , 1500 VA , 2200 VA , 3000 VA, 5000 

VA, 6000VA 

  

4.  Rack / tower UPS Symetra  PX80/160 KW   

5.  UPS APC Symetra PX48 kVA   

6.  INFOSEC  - 19” Rack UPS E6 LCD RT 

EVOLUTION 8000 RT – UPS 8000 VA 

  

7.  INFOSEC -  UPS E3 LCD RT 1500VA   

Укупна цена Табела 14.1: 
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Ред. 

број 
Назив резервног дела 

Јединична цена 

 без ПДВ-а 
Јединична цена  

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 

8.  Батерија RBC10   12V   4.5Ah   

9.  Батерија RBC11   12V   18Ah   

10.  Батерија RBC12   12V   7.5Ah   

11.  Батерија RBC14   12V   7.5Ah   

12.  Батерија RBC17   12V   7.5Ah   

13.  Батерија RBC18   6V   9Ah   

14.  Батерија RBC21   12V   4.5Ah   

15.  Батерија RBC29   12V   5Ah   

16.  Батерија RBC32   12V   7.5Ah   

17.  Батерија RBC33   12V   7.5Ah   

18.  Батерија RBC35   12V   3.2Ah   

19.  Батерија RBC43   12V   5Ah   

20.  Батерија RBC44   12V   5Ah   

21.  Батерија RBC45   12V   5Ah   

22.  Батерија RBC46   12V   5Ah   

23.  Батерија RBC48   12V   7.5Ah   

24.  Батерија RBC55   12V   18Ah   

25.  Батерија RBC57   12V   7.5Ah   

26.  Батерија RBC123  12V   7.5Ah   

27.  Батерија RBC117   

28.  Батеријa RBC140   

29.  Батерија RBC151   

30.  Батерија SYBTU1-PLP   

31.  Baterija za HP R/T 3000   

32.  Батерија CT 24-12  12 V 24Ah   

33.  Батеријe за УПС  12V 9Ah   

34.  
Baterija za  INFOSEC  - UPS E6 

LCD RT EVOLUTION 8000 VA 

 12V 7Ah 
  

35.  
Baterija za  INFOSEC -  UPS E3 

LCD RT 1500VA  12V 9Ah 
  

Укупна цена Табела 14.2:   
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Укупна цена без ПДВ-а Табела 14.1 +Табела 14.2  

Укупна цена са ПДВ-а Табела 14.1 +Табела 14.2  

 

  Гаранција на уграђене делове је ______________________месеци. 

                               (уписати) 

 

Гаранција на уграђене делове не може бити краћа од 12 месеци и не може бити дужа 

од 36 месеци. 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 15 - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, МОНИТОРА И ЛАПТОПОВА 

УПРАВЕ ЦАРИНА 
 

Р.бр. 

Прoизвoд, 

 прoизвoђaч, 

 модел 

Техничке карактеристике Кoличинa  

1 2 3 4 

РАЧУНАРИ 

1 

PC - HP Compaq 6200 

Pro SFF, (Intel(R) 

Core(TM) i3-2100 CPU 

@ 3.10GHz) 

Procesor: Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 

3.10GHz 

Ploča: Intel® Q65 Express 

Memorija: 4 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM 

Hard disk: WDC WD5000AAKX-603CA0 – 500 

GB 

Optički uređaj : hp DVD RW AD-7250H5 

Grafika: Integrated Intel HD 

Mrežna kartica: Intel(R) 82579LM Gigabit Ethernet 

Adapter  

290 

2 

PC - HP Compaq 6200 

Pro SFF, (Intel(R) 

Core(TM) i5-2500 CPU 

@ 3.30GHz) 

Procesor: Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 

3.30GHz 

Ploča: Intel® Q65 Express 

Memorija : 16 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM 

Hard disk: 2 x WDC WD5000AAKX-603CA0 – 

500 GB 

Optički uređaj : hp DVD-RAM GH80N 

Grafika: AMD Radeon HD 6450 

Mrežna kartica: Intel(R) 82579LM Gigabit Ethernet 

Adapter 

18 

3 
PC - HP Compaq dc5800 

Microtower 

Procesor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  

@ 3.00GHz 

Ploča: Intel® Q33 Express 

Memorija: 2 GB (2 x 1 GB) PC2-6400 (DDR2-800) 

Hard disk: WDC WD2500AAJS-60M0A0 – 250 

GB 

Optički uređaj : HL-DT-ST DVD-RAM GH40L 

Grafika: ATI Radeon HD 3400 Series 

Mrežna kartica: Intel(R) 82566DM-2 Gigabit 

Network Connection 

Zvučna kartica: SoundMAX Integrated Digital HD 

Audio 

399 

4 
PC - HP Compaq 8000 

Elite CMT PC 

Procesor: Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     E8400  

@ 3.00GHz 

Ploča: Intel Q45 Express 

Memorija : 4GB DDR3 SDRAM PC3-10600 

(1,333-MHz) Non ECC (2 x 2GB) 

Hard disk : ST3500418AS ATA Device – 500 GB 

Optički uređaj : hp DVD-RAM GH60L ATA 

Device 

Grafika : ATI Radeon HD 4550 

Mrežna kartica : Intel(R) 82567LM-3 Gigabit 

Network Connection 

Zvučna kartica : Realtek High                           

Definition Audio 

149 
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Р.бр. 

Прoизвoд, 

 прoизвoђaч, 

 модел 

Техничке карактеристике Кoличинa  

1 2 3 4 

5 
PC - Dell Optiplex GX 

620 

Procesor : Intel Pentium-D 930 @ 3.0GHz 800MHz 

FSB 

Ploča : i945P/PL/G/GZ + ICH7/R 

Memorija : 1GB DDR2 533MHz Dual Channel 

PC2-4300 (266MHz) (2slot-a x 512MB) (4 slot-a 

MAX.) 

Grafička : ATI Radeon X600 256MB PCI-E x16 

Hard disk : HDD 160GB SAMSUNG HD160JJ/P 

SATA 

Optički uređaj : DVD-ROM PATA 

Mrežna kartica : Broadcom NetXtreme 57xx 

Gigabit Ethernet 

294 

6 PC - Dell Optiplex 210L 

Procesor : Intel Pentium 4   2,8GHz 1MB cache, 

800 FSB 

Ploča : Intel 915G Express 800 FSB 

Memorija : 1GB DDR2   400MHz 

Hard disk : 250GB Serial ATA 7.200rpm 

Grafička : SVGA 128MB RAM ATI Radeon 

X300PCI-e dual 

Optički uređaj : CD-Rom 48x IDE, sound blaster 

Mrežna kartica : Ethernet card 10/100/1000 Mbps 

101 

7 PC Dell Optiplex GX 270 

procesor: Intel Pentium 4   3,2GHz 512 k cache, 

800 FSB 

Ploča : Intel 865 800 FSB 

Memorija:  2GB (4x512MB) DDR 400MHz 

Hard disk : 120GB Serial ATA  7.200rpm 

Grafička karta : SVGA 128MB RAM nVidia 

GeForce FX5200 VGA/DVI  dual monitor 

Optički uređaj : CD-Rom 48x IDE, sound blaster 

Mrežna kartica : Ethernet card 10/100/1000 Mbps 

26 

8 PC Dell Optiplex GX 280 

Procesor :  Intel Pentium 4   2,8GHz 1MB cache, 

800 FSB 

Matična ploča : Intel 915G Express 800 FSB 

Memorija : 2GB DDR2   400MHz 

Hard disk : 250GB Serial ATA 7.200rpm 

Grafička kartica : SVGA 128MB RAM ATI 

Radeon X300PCI-e dual head DirectX 9,0 full 

komp. 

Optički uređaj : CD-Rom 48x IDE, sound blaster 

Mrežna kartica :Ethernet card 10/100/1000 Mbps 

39 

9 
PC - Fujitsu Siemens 

Esprimo 5905 

Procesor : Intel Pentium D 940 3.0GHz 

Ploča : Intel 945P/PL/GZ+ICH7/R 

Memorija : 2x512 mb DDR2@533 

GB DDR2-533  (266MHz)  4x512MB   4slota max 

Grafička : Nvidija GF-6600  256MB  PCI-Ex16 

Optički uređaj : DVD-ROM Philips Pata 

Mrežna kartica : Broadcom NetXtreme  Gigabit 

Ethernet 

195 
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Р.бр. 

Прoизвoд, 

 прoизвoђaч, 

 модел 

Техничке карактеристике Кoличинa  

1 2 3 4 

10 
PC - Fujitsu Siemens 

Esprimo 5720 

Procesor :  Intel Pentium 4   2,8GHz 1MB cache, 

800 FSB 

Matična ploča : Intel 915G Express 800 FSB 

Memorija : 2GB DDR2   400MHz 

Hard disk : 250GB Serial ATA 7.200rpm 

Grafička kartica : SVGA 128MB RAM ATI 

Radeon X300PCI-e dual head DirectX 9,0 full 

komp. 

Optički uređaj : CD-Rom 48x IDE, sound blaster 

Mrežna kartica :Ethernet card 10/100/1000 Mbps 

96 

11 
MSI Wind Top 

АЕ2200М-ЕЕ 

Procesor : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU     T6600  

@ 2.20GHz 

Ploča :  MS-6657 

Memorija : 4 GB DDR3 2048 MHz 

Hard disk : WDC WD64 00AAKS-22A7B SCSI 

Disk Device 640 GB 

Grafička : NVIDIA ION 

Optički uređaj : HL-DT-ST DVDRAM GT10N 

SCSI CdRom Device 

Mrežne kartice : Realtek PCIe GBE Family 

Controller 1000 Mbit/s 

RTL8191SE Wireless LAN 802.11n PCI-E NIC 

Monitor : Generic PnP Monitor Wind Net1 22 

25 

12 
PC - Fujitsu  Esprimo 

E520 

 Fujitsu  Esprimo E520 E85+ SFF  

Procesor : Intel-Cel.CoreDuo G1820 2.7GHz 

Memorija : 4096MB 

Hard disk : 250GB 

Optički uređaj : DVDRW 

Multimedija   

Grafička kartica : NVIDIA® NVS 300 LP, 512 MB 

Ostalo   

Priključci : USB2.0, D-Sub, DVI 

34 

13 
PC -Fujitsu  Esprimo 

P7936 E85+ 

 

 Fujitsu  Esprimo P7936 E85+ 

Procesor : Pentium Dual Core E6300 @ 2,8GHz 

4GB  

Memorija : 4096MB 

Hard disk :500GB  

Optički uređaj : DVDRW 

Multimedija   

Grafička kartica : NVIDIA® NVS 300 LP, 512 MB 

Ostalo   

Priključci : USB2.0, D-Sub, DVI 

15 

14 
PC - Lenovo M800 

G4400 

Procesor: Intel(R) Pentium G4400 CPU @ 3.3GHz 

Ploča: LGA 1151 (Socket H4), Intel Q150 

Memorija: 4 GB 1600 MHz DDR4 SDRAM 

Hard disk– 500 GB 

Optički uređaj : Lenovo DVD + RW  

Grafika: Intel® HD Graphics 510 

Mrežna kartica: Intel(R) 82579LM Gigabit Ethernet 

Adapter 

7 
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Р.бр. 

Прoизвoд, 

 прoизвoђaч, 

 модел 

Техничке карактеристике Кoличинa  

1 2 3 4 

15 
PC - HP Compaq  

6300PeM 

Procesor: Intel(R) Core(TM) i3-2130 CPU @ 

3.20GHz 

Ploča: Intel® Q65 Express 

Memorija: 4 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM 

Hard disk:  – 500 GB 

Optički uređaj : hp DVD RW AD-7250H5 

Grafika: Integrated Intel HD 

Mrežna kartica: Intel(R) 82579LM Gigabit Ethernet 

Adapter 

4 

16 
PC - Lenovo  Think 

Centre M73 Tower 

Procesor: Intel(R) Pentium G3220 CPU @ 3.0GHz 

Ploča: Intel H81 Express Chipset for ThinkCentre 

M73 

Memorija: 4 GB 1333 MHz DDR3 SDRAM 

Hard disk– 500 GB 

Optički uređaj : Lenovo DVD + RW  

Grafika: Intel® HD Graphics 4600 

Mrežna kartica: Gigabit ethernet port, Realtek 

RTL8111GN, Wake on LAN® 

19 

17 

PC - HP Compaq 

ProDesk 600 G3 

SFF180W PC  

Procesor: Intel(R) Core(TM) i5-4670 CPU @ 

3.10GHz 

Ploča: Intel® Q65 Express 

Memorija: 4 GB 1600 MHz DDR4 SDRAM 

Hard disk - 500 GB 

Optički uređaj : hp DVD RW AD-7250H5 

Grafika: Intel® HD Graphics 510 

Mrežna kartica: Intel(R) 82579LM Gigabit Ethernet 

Adapter 

8 

МОНИТОРИ 

1 
Monitor - HP Compaq 

LA2306x 

Type  TN (Twisted Nematic) WLED backlit LCD 

Viewable image area (diagonal)  58.42 cm (23 in) 

widescreen; diagonally measured 

Screen opening (W x H)  50.92 x 28.64 cm (20.05 x 

11.28 in) 

Aspect ratio  16:9 

305 

2 

Moнитор - 17  TFT Dell 

UltarScharp Flat Panel  

1703 

Display Type  LCD monitor / TFT active matrix  

Native Resolution  1280 x 1024 at 75 Hz  

Contrast Ratio  600:1  

Color Support  16.7 million colors  

Dimensions (WxDxH)  14.8 in x 8.4 in x 15 in  

90 

3 

Moнитор -17  TFT Dell 

UltarScharp Flat Panel  

1704 

 Dimensions (WxDxH)  14.8 in x 8.4 in x 15.3 in  

 Display Type  LCD monitor / TFT active matrix  

 Native Resolution  1280 x 1024 at 60 Hz  

 Contrast Ratio  500:1  

 Color Support  16.2 million colors  

160 

4 Монитор  Dell E1707 FP 

Dimensions (WxDxH) 14.6 in x 7.2 in x 13.1 in  

Display Type LCD monitor / TFT active matrix  

Native Resolution 1280 x 1024 at 75 Hz  

Contrast Ratio 800:1  

Color Support 16.7 million colors  

269 
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5 
Монитор - 17  TFT Dell  

177 FP 

Display Type  LCD monitor / TFT active matrix  

Native Resolution  1280 x 1024  

Contrast Ratio  450:1  

Dimensions (WxDxH)  14.8 in x 5.5 in x 15 in  
108 

6 

Монитор - Fujitsu 

Siemens  LCD 

ScenicView  A17-2 

Display Type  LCD monitor / TFT active matrix  

Native Resolution  1280 x 1024  

Contrast Ratio  500:1  

Dimensions (WxDxH)  15.7 in x 8.4 in x 15 in  

190 

7 
Monitor - Acer 24“ 

V243HABD 

Display Type  LCD monitor / TFT active matrix  

Native Resolution  1280 x 1024  

Contrast Ratio  500:1  

Dimensions (WxDxH)  15.7 in x 8.4 in x 15 in  

147 

8 Monitor - Fujitsu B24T 

Diagonal Size 61 cm (24-inch) 

Aspect ratio 16:10 

Horizontal 30 - 82 kHz 

Vertical 56 - 76 Hz 

Resolution 1,920 x 1,200 pixel 

34 

9 
Monitor - Lenovo 

T2224P 

21.5-inch FHD 1920 x 1080 resolution  

In-Plane Switching Panel  

178 / 178 viewing angle  

LED Backlight panel  

250 nits brightness   

1000:1 contrast ratio, 3M:1 dynamic contrast ratio 

7 

10 
Monitor - Lenovo   

ThinkVision E223s 

21.5-inch FHD LED backlit LCD panel  

Digit control 8 languages OSD  

1920 X 1080 resolution  

VGA+DVI interface  

Tilt stand 

19 

11 

Monitor - HP Compaq  

Monitor 23.8" ProDisplay 

P240va 

Type 23.8 in VA with LED backlight 

Viewable image area (diagonal) 60.47 cm (23.8 in) 

Active area (W x H) 52.7 x 29.65 cm (20.75 x 11.67 

in) 

Resolution 1920 x 1080 at 60 Hz 

8 

ЛАПТОП РАЧУНАРИ 

1 Lap-top - HP 4310s 

Procesor : Intel® Core™2 Duo Processor T6570 

(2.10 GHz, 2 MB L2 cache, 800 MHz FSB) 

Ploča :  Mobile Intel® Express Chipset 

Memorija : 4 GB 800 MHz DDR2 SDRAM 

Hard disk : fujitsu mhz2160bj ATA device 

Optički uređaj : hp cddvdw ts-l633n ATA device 

Grafika : mobile intel 4 series express chipset 

family 

Mrežne kartice :  intel wifi link 5100 agn 

Marvell yukon 88e8072 pci-e gigabit ethernet 

controller  

43 

2 Lap-top - HP 6545b 

Procesor : AMD Turion II Ultra Dual-Core Mobile 

Processor M600 (2.4 GHz, 2 MB L2 cache) 

Ploča : AMD M880G 

Memorija : 2 GB - 800 MHz DDR2 SDRAM 

Hard disk : Hitachi GST Travelstar 7K320 

HTS723232L9A360 (0A57547) 320GB 7200 RPM 

16MB Cache 2.5" SATA 

95 
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1 2 3 4 

Optički uređaj : hp DVD RW AD-7581S ATA 

Device 

Grafika : ATI Radeon™ HD 4200 Series 

Mrežne kartice : Broadcom 4322ag 

802.11a/b/g/draft-n wifi adapter 

Marvell yukon pci-e gigabit ethernet controller 

3 Lap-top - HP 8530p 

Procesor : Intel® Core™2 Duo Processor T8800 

2.66 GHz 

Ploča : Mobile Intel® PM45 Express 

Memorija : 4 GB 800 MHz DDR2 SDRAM 

Hard disk : Seagate Momentus 160GB 7200 RPM 

16MB Cache 2.5" SATA 3.0Gb/s Internal 

Notebook Hard Drive 

Optički uređaj : Hp cddvdw TS l633n 

Grafika : ATI Mobility Radeon HD 3650 

Mrežne kartice : Wifi link 5100 agn 

Intel(R) 82567LM Gigabit Network Connection 

12 

4 
Lap-top  - Dell Vostro 

1320 

Procesor : Intel Core 2 Duo P8600 / 2.4 GHz 

Ploča : Mobile Intel GM45 Express 

Memorija : 4.0 GB DDR2 SDRAM 

Hard disk : Toshiba MK2561GSYN 250 GB Serial 

ATA-300 

Grafika : NVIDIA GeForce 9300M GS 

Optički uređaj : TSSTcorp CDDVDW TS-L633C 

Mrežne kartice : dell wireless 1397 wlan mini-card 

realtek pcie gbe family controller 

17 

5 
Lap-top - Lenovo 

ThinkPad L412 

Procesor : Intel Core i3-370M Processor (2.40 GHz) 

Ploča : Intel HM55 Express chipset 

Memorija : 4 GB DDR3 

Hard disk : Hitachi Travelstar 500GB 7200 RPM 

16MB Cache 2.5" SATA 3.0Gb/s 

Grafika : ATI Mobility Radeon™ HD 5100 Series 

Optički uređaj : Optiarc dvd rw ad-7700h 

Mrežne kartice : 11b/g/n Wireless LAN Mini-PCI 

Express Adapter II 

Realtek PCI e gbe family controller 

90 

6 
Lap-top - Lenovo 

ThinkPad Т520i 

Procesor: Intel Core i5-2450M  2.50 GHz 

Memorija: 2GB DDR3 

Hard disk: 320GB/7200rpm 

Monitor:  15.6'' HD Anti-Glare 

Graficka karta: Intel HD 3000 

CD/DVD:  DVD+/-RW 

Zvucnici: Integrisani stereo zvucnici 

Mrezna karta: Fast Ethernet LAN 10/100 Mbps 

Wireless: Wireless LAN (802.11b/g/n) 

64 

  
Lap-top Fujitsu                                                        

Life Book AH 530Glare 

Procesor :Intel(R) Core(TM) i3 CPU       M 350  @ 

2.27GHz 

Ploča : Mobile Intel HM55 Express 

Memorija : 2 GB DDR3 SDRAM 

Hard disk : Hitachi HTS545032B9A300 320 GB 

Grafička : Intel(R) Graphics Media Accelerator HD 

Optički uređaj : MATSHITA DVD-RAM UJ870BJ 

Mrežna kartica : Realtek PCIe GBE Family 

Controller 

Atheros AR9285 Wireless Network Adapter 

Monitor : Generic PnP Monitor LP156WH2-TLAA 

60 
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7 
Tablet - Lenovo Tablet 

х220 

Procesor: Intel® Core™ i5-2520M processor (dual-

core, 2.50GHz, 3MB Cache),  

DDR3 memory controller (up to 1333MHz), Intel 

Turbo Boost 2.0 (3.20GHz), HT technology,                                                                                                                                         

Memorija: 4GB / PC3-10600 1333MHz DDR3, 

Dual-channel capable,                               Ekran: 

12.5-inch (317.5mm) HD (1366 x 768) TFT color , 

Display (IPS),                       Grafička kartica: 

Intel® Integrated HD Graphics 3000                                                    

Network: 11a/b/g/n, PCIe Half Mini Card, Intel 

Centrino® Advanced-N 6205, 2x2, Wireless WAN, 

Bluetooth 3.0 wireless, LED indicator,                                                              

Ethernet: Non-vPro model: Intel 82579LF Gigabit 

Network Connection (Lewisville), PHY, PCIe x1,                                                                                                                                                 

Mous:  TrackPoint,                                                                                                                                 

Optički uređaj:9.5mm DVD & CD-RW & DVD-

R/RW/RAM drive 

55 

8 
Lap-top  - Dell Inspirion 

17  7000 

 Ekran: 17.3"  1.920 x 1.080 

Procesor: Intel Core i5 i5-8250U 

Memorija: 12GB 

Grafička karta: nVidia GeForce GeForce MX150, 

Intel UHD Graphics UHD Graphics 620, HDD, 

1TB 5.400rpm 

Konektori: 1x HDMI 

USB 3.1 priključci 2 

USB 2.0 priključci 

Audio: 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon), Čitač kartica 

Ostalo: Microsoft Windows 10 Home, Microsoft 

Office trial 

14 

9 
Lap-top  - Dell Latitude 

Rugger 5414 

Procesor: Intel Core i5 Gen. 6 

  Takt procesora: 2.4GHZ 

  Dijagonala ekrana: 14 

  Rezolucija ekrana: 1366x768 

  Tip ekrana: TFT LED 

  Grafička kartica: Intel HD 520 

  RAM memorija: 4GB 

  Kapacitet diska: 500 

  Rotacija diska: 5400 

  Vrsta hard diska: mehanički 

  Optički uređaj: DVD±R/RW 

  Baterija: Li-Ion 6 cells 

5 

10 

Lap-top  - Dell 515   

15,6'' ,  i7-7700HQ, 

16Gb, 512Gb 

Processor: Intel Core i7-7700HQ (Intel Core i7)                                                                        

Matična ploča: Intel HM175                                                                                                                  

Grafička: NVIDIA GeForce GTX 1050 (Laptop) - 

4096 MB, Core: 1354 MHz,                   Memorija: 

16384 MB , 1300 MHz, Dual-Channel, 17-17-17-

39, 2x SODIMM,                Ekran: 15.6 inch 16:9, 

3840 x 2160 pixel 282 PPI, 10-point capacitive, 

IGZO IPS, ID: Sharp SHP1476, Name: LQ156D1, 

Dell P/N: Y2XND, glossy: yes 

15 
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Р.бр. Врста услуге Јед. мере 

Цена по јединици 

мере у динарима 

без ПДВ-а 

Цена по 

јединици мере у 

динарима са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

1. 
Дијагностиковање 

квара 

Човек/радни 

сат 

  

2. Услуга поправке 
Човек/радни 

сат 

  

УКУПНО: 
  

 

 

Гаранција за услуге поправке и одржавања персоналних 

рачунара износи   _________________ месеци 
                                                        (уписати) 

 

 

Гаранција за услуге поправке и одржавања персоналних рачунара не 

може бити краћa од 6 месеци. 

 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 17 - ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕРА УПРАВЕ ЦАРИНА 

 

Ред. 

број 

Прoизвoд, прoизвoђaч, 

модел 
Техничке карактеристике Количина 

1 2 4 3 

1 Dell PowerEdge R300 
 

16 

2 Dell PowerEdge R510   6 

3 Dell PowerEdge 2850   10 

4 Dell PowerEdge 2950 

Dell Poweredge2950                                                                                       
Procesor: 2x Intel Xmn 85430@2.6 Gha                                                    

Memorija: 4Gb RAM, Hard disk 2x,t00Gb 

lOk SAS,                                      Mrezna 

karta: icb t\ElPort eth. 

Adapt. ,,RAID' kontlolef PERC6i RAID 

onboard ,,FC' kanica Qlogic 

QLE2462 4Gb FC-}IBA 

15 

5 Dell PowerEdge R720   

Dell PowerEdge R720                                                                                   
Processors : Intel® Xeon® processor E5-2600 

product family, Processor sockets :2,                                                                                       

Internal interconnect:  2 x Intel QuickPath 

Interconnect (QPI) links; 6.4 GT/s; 7.2 GT/s; 

8.0 GT/s,                                                                   

Cache : 2.5MB per core; core options: 2, 4, 6, 

8,                                       Chipset: Intel C600 

,                                                                                      

Memory1 Up to 768GB (24 DIMM Slots): 

2GB/4GB/8GB/16GB/32GB DDR3 up to 

1600MT/s,   

1 

6 Dell PowerEdge R930 

           Dell PowerEdge R930                                                                            
Procesor: Intel Xeon E7 4820V2@2.0Ghz 

Memorija: 768 Gb RAM,                                                                                                 

Hard disk: 6x300GB SATA 15k                                                                                          

Mrežna karta Ethernet 2x10Gb Base-T + 

2x1Gb                                                  

Kontroler 12Gb/s, 2GB Cache                                                  

6 

7 Fujitsu Primergy RX600 S4 

  Fujitsu Primergy, RX600S4                                                                                       
Procesor: Intel Xeon x7550@2.0Ghz 

Memorija: 128 Gb RAM,                                                                                                 

Hard disk: Ex500gb SATA 7.2&                                                                             

Mrežna karta:  

2 

8 
Fujitsu Primergy RX300 S5  

8X2.5 

Fujitsu Primergy RX300 S5  8X2.5                                                       
Processor: Intel® Xeon® E5502 (2C, 1.86 

GHz, SLC: 2 x 256 KB , TLC: 4 MB , Turbo: 

No, 4.8 GT/s, 

Mem bus: 800 MHz, 80 W),                                                                             

Matična ploča: D 2619,                                                                                          

Čipset:  Intel® 5520,                                                                                           

Memory slots : 18 (9 DIMMs per CPU, 3 

channels with 3 slots per channel),                                                                                                                  

Memory capacity (min. - max.) 2 GB - 144 

GB,                                         USB ports 10 x 

USB 2.0 (3x front, 4x rear, 2x internal for 

backup devices plus 1x USB stick) 

Graphics (15-pin) 2 x VGA (thereof 1x front 

optional) 

2 
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Ред. 

број 

Прoизвoд, прoизвoђaч, 

модел 
Техничке карактеристике Количина 

1 2 4 3 

9  Fujitsu Primergy RX600S5  

Fujitsu Primergy, RX600S5 8                                                                        
Procesor: Intel Xeon x7550@2.0Ghz 

Memorija: 128 Gb RAM,                                                                                                 

Hard disk: Ex500gb SATA 7.2&                                                                             

Mrežna karta: 4xit2576NS Gb efi. Adapt. 4x 

Fujitsu dualporr                          Gb eth Adapt. 

-RAID|' 

Kontroler RAID SAS 6G 5/6 5 I 2 MB (d26 I 

6), ,"FC' katica 2x emulex 

Lpel2002 8Gb DualPofi 

5 

10 Fujitsu Primergy RX4770M1 

     Fujitsu Primergy, RX4770M1                                                            
Procesor: Intel Xeon E7 4870V2@2.3Ghz 

Memorija: 448 Gb RAM,                                                                                                 

Hard disk: 3x900GB SAS 10K                                                                                    

Mrežna karta 2 x 10 Gbit/s Ethernet (RJ45)                                                                            

3 

11 Lenovo System X3850 X6 

Lenovo System X3850 X6                                                                                          
Procesor: Intel Xeon E7-4800 v4 2.2GHz 

Memorija: 1TB RAM,                                                                                                              

Hard disk: 4x2TB SATA                                                                 

5 

12 Lenovo System X3850 X6 

     Lenovo System X3850 X6                                                                             
Procesor: Intel Xeon E7-4800 v4 2.2GHz 

Memorija: 1TB RAM,                                                                                                             

Hard disk: 7x960GB SATA                                                                         

3 

 

Р.бр. Врста услуге Јед. мере 

Цена по јединици 

мере у динарима 

без ПДВ-а 

Цена по 

јединици мере у 

динарима са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

1. 
Дијагностиковање 

квара 

Човек/радни 

сат 

  

2. Услуга поправке 
Човек/радни 

сат 

  

УКУПНО: 
  

 

Гаранција за услуге поправке и одржавања персоналних 

рачунара износи   _________________ месеци 
                                                        (уписати) 

 

Гаранција за услуге поправке и одржавања персоналних рачунара не 

може бити краћa од 6 месеци. 

 

 

 

Потпис овлашћеног лица 
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

 

Број: _____________________ 

 

Датум: ____________________ 

Београд, Немањина 22-26 

  

 

 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЗА ПАРТИЈЕ 4, 11, 13 и 14 

 

 Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) 2020 године 

 

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-

26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, КЈС 41100, као тело 

за централизоване јавне набавке, у име и за рачун појединачних 

наручилаца, које заступа Дејан Јонић директор  (у даљем тексту: 

Наручилац) и 

  

2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Добављач) 

 

 

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ: 

 - да је Управа  за заједничке послове републичких органа, на основу  

члана 49 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), у даљем тексту ЗЈН, Уредбе о Управи за заједничке послове републичких 

органа („Службени гласник РС“, број 63/2013), Уредбе о предмету, условима, начину 

планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од 

стране Управе за заједнике послове републички органа као тела за централизоване 

јавне набавке („Службени гласник РС“ бр. 93/2015), Одлуке о утврђивању Списка 

наручилаца  за чије потребе Управа за заједничке послове спроводи централизоване јавне 

набавке  („Службени гласник РС“ број 12/2015), Одлуке о одређивању централизованих 

јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове 

републичких органа у 2020. години (Службени гласник РС“ број 38/19) на основу 

Решења Владе о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих 

јавних набавки за 2020. годину 05 број 404-11791/2019 од 28.11.2019. године 

(„Службени гласник РС“, број 84/2019) и Претходног обавештења 404-02-2381/2019-01 

од 26.12.2019. године, спровела отворени поступак централизоване јавне набавке број 
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15/2020, чији је  предмет набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. години 

или је набављена у 2019. години), на основу позива за подношење понуда објављеног 

на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених 

гласила Републике Србије и база прописа ради закључења оквирног споразума са 

једним понуђачем за сваку партију појединачно, на период од две године; 

 

 - да је предмет јавне набавке обликован у 6 партија и то: 

Партија 4 - Одржавање рачунарске опреме тип IBM; Партија 11 - Одржавање 

штампача типа SAMSUNG; Партија 13 - Одржавање штампача тип РАЗНО; Партија 

14 – Одржавање УПС тип РАЗНО; Партија 15 – Одржавање рачунара, монитора и лап 

топ рачунара Управе царина; Партија 17 – Одржавање сервера Управе царина;  

 

 - да је поступак централизоване јавне набавке поновљен за партију 4, 

Партију 11, Партију 13, Партију 14, Партију 15 и Партију 17, за које је поступак јавне 

набавке обустављен тачком 3. Одлуке о закључењу оквирног споразума, број 404-02-

401/2019-01 од 22.04.2020. године, јер није достављена ни једна понуда; 

 

  - да је Добављач доставио понуду број (биће преузето из понуде), која 

се налази се у прилогу Оквирног споразума и саставни је део Оквирног споразума; 

 - да је Управа за заједничке послове на основу Одлуке о закључењу 

Оквирног споразума закључује Оквирни споразум о набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години),   

- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Оквирном 

споразуму поверити Подизвођачу (биће преузето из понуде). 

 - да овај Оквирни споразум закључује Управа за заједничке послове у 

име и за рачун наручилаца из члана 2. овог оквирног споразума, са једним Добављачем 

за сваку партију појединачно; 

  - Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање 

уговора о јавној набавци; Обавеза настаје закључењем појединачног уговора на основу 

овог оквирног споразума; 

 - Наручиоци ће након ступања на снагу оквирног споразума 

закључивати уговоре у складу са стварним потребама; 

 - да појединачни уговор о пружању услуга закључује се под условима из 

оквирног споразума у погледу спецификације предмета услуге, ценe, начина и рока 

плаћања, места и начина пружања услуге. 

 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

 

 Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључeње 

појединачних уговора о пружању услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. години 

или је набављена у 2019. години) између Наручиоца, односно појединачних 

Наручилаца и Добављача, у складу са Понудом Добављача, одредбама овог оквирног 

споразума и стварним потребама Наручиоца. 

 Обим услуга је оквирна за све време важења Оквирног споразума.  

 Спецификација је дата у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део.  
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НАРУЧИОЦИ КОЈИ МОГУ 

ПРИМЕЊИВАТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

Члан 2. 

 

Ред. 

бр. 
НАРУЧИЛАЦ Email Адреса 

1.  
КАНЦЕЛАРИЈА ЗА РЕВИЗИЈУ 

СИСТЕМА УПРАВЉАЊА 

СРЕДСТВИМА ЕВРОПСКЕ УНИЈЕ 

vedrana.perovic@aa.gov.rs 

 

Београд, Немањина 

11 

2.  
 

АВИО-СЛУЖБА ВЛАДЕ 
jovanka.perusinovic@aviosluzba.gov.rs 

Београд, Булевар 

Михајла Пупина 2 

3.  МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 
olivera.jovicic@mfin.gov.rs 

marija.rasovic@mfin.gov.rs 

Београд, Кнеза 

Милоша 20 

4.  УПРАВА ЗА ТРЕЗОР slobodanka.djukanovic@trezor.gov.rs 
Београд, Поп 

Лукина 7-9 

5.  
ДИРЕКЦИЈА ЗА МЕРЕ И 

ДРАГОЦЕНЕ МЕТАЛЕ 

vesnastojanovic@dmdm.rs 

danijela@dmdm.rs 

Београд, Мике 

Аласа 14 

6.  
МИНИСТАРСТВО ЗАШТИТЕ 

ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ 
info@ekologija.gov.rs 

Београд,  

Немањина 11 

7.  
МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И 

ЕНЕРГЕТИКЕ 

vesna.saric@mre.gov.rs 

sandra.simic@mre.gov.rs 

Београд, Немањина 

22-26 

8.  
МИНИСТАРСТВО ОМЛАДИНЕ И 

СПОРТА 

bora.jankovic@mos.gov.rs 

aleksandra.lazarevic@mos.gov.rs 

Београд, Булевар 

Михајла Пупина   2 

9.  
МИНИСТАРСТВО КУЛТУРЕ И 

ИНФОРМИСАЊА 
vukica.kilibarda@kultura.gov.rs 

Београд, 

Влајковићева 3 

10.  
РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА 

СТАТИСТИКУ 
marija.kovacevic@stat.gov.rs 

Београд, 

 Милана Ракића 5 

11.  
РЕПУБЛИЧКА ДИРЕКЦИЈА ЗА 

ИМОВИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
ljiljana.milutinovic@rdi.gov.rs 

Београд, Краља 

Милана 16 

12.  
ЗАВОД ЗА ИНТЕЛЕКТУАЛНУ 

СВОЈИНУ 
vtankosic@zis.gov.rs 

Београд, Кнегиње 

Љубице 5 

13.  
ДРЖАВНОА РЕВИЗОРСКА 

ИНСТИТУЦИЈА 
ratka.savic@dri.rs 

Београд, Макензијева 

41 

14.  
РЕПУБЛИЧКО ЈАВНО 

ТУЖИЛАШТВО 
biljanam@rjt.gov.rs 

Београд, Немањина 

22-26 

15.  
АГЕНЦИЈА ЗА БОРБУ ПРОТИВ 

КОРУПЦИЈЕ 
ivan.vasiljevic@acas.rs 

Београд, Царице Милице 

1 

16.  
КОМИСИЈА ЗА ХАРТИЈЕ ОД 

ВРЕДНОСТИ 
zeljko.vulovic@sec.gov.rs 

Београд, 

Омладинских 

бригада 1 

 

 Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно 

наведени у Оквирном споразуму или се на основу Оквирног споразума јасно може 

утврдити којим наручиоцима је намењен. 

 У случају формално-правних измена статуса корисника из члана 2. 

оквирног споразума, оквирни споразум могу примењивати правни следбеници, са свим 

правима и обавезама претходних корисника оквирног споразума. 

 

 

 

mailto:olivera.jovicic@mfin.gov.rs
mailto:marija.rasovic@mfin.gov.rs
mailto:vesna.saric@mre.gov.rs
mailto:vladimir.kojicin@kultura.gov.rs
mailto:ljiljana.milutinovic@rdi.gov.rs
http://www.zis.gov.rs/
mailto:biljanam@rjt.gov.rs
mailto:milan.prebiracevic@acas.rs
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ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 3. 

 

 Овај оквирни споразум се закључује и ступа на снагу даном 

потписивања. Оквирни споразум се закључује на период од две године. 

 Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити 

више појединачних уговора у зависности од стварних потреба Наручилаца. 

 

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 4. 

 

 Вредност Оквирног споразума износи (попуњава Наручилац), без 

урачунатог ПДВ-а, FCO наручилац. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Оквирног споразума. 
  

 Цена сервиса и одржавања за Партију 4 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања IBM рачунарске опреме и 

припадајаућег лиценцног софтвера изражава се као цена по позиву и обухвата 

комплетну услугу и то: одржавање свих саставних делова уређаја (расклапање, 

чишћење, утврђивање квара, активности замене неисправног дела и уградње новог, 

склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, утрошак потребног 

потрошног материјала, реинсталација, подешавање и Upgrade припадајућег лиценцног 

системског софтвера, превоз сервисера својим превозним средством на релацији 

сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања и 

прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који у предмет јавне набавке довели 

у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, 

техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави и позиву од стране 

овлашћеног лица Наручиоца у ТАБЕЛИ 4.1  из образца спецификације која ће бити 

саставни део уговора. 

 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 4.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 11 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања по позиву (отклањање квара) ласерских 

штампача марке „SAMSUNG“ подразумева комплетну услугу и то: расклапање целог 

апарата и склопова, јединица и оптике, чишћење свих расклопљених делова, проверу 

исправности расклопљених делова, замену и уградњу резервних делова, проверу 

исправности апарата након склапања, утрошак потрошног материјала, превоз сервисера 

сопственим превозним средством на релацији сервисер – наручилац и обратно, сва 

додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна, да би се уређаји, 

који су предмет Уговора, довели у функционално стање, у свему према прописаном 

садржају услуга, техничким упуствима и нормативима произвођача, по пријави и 

позиву од стране наручиоца, према ТАБЕЛИ 11.1  из спецификације у обрасцу понуде 

конкурсне документације. 

 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова Добављач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 11.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 
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 Цена сервиса и одржавања за Партију 13 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања по позиву (отклањање квара) ласерских 

штампача марке „РАЗНО“ подразумева комплетну услугу и то: расклапање целог 

апарата и склопова, јединица и оптике, чишћење свих расклопљених делова, проверу 

исправности расклопљених делова, замену и уградњу резервних делова, проверу 

исправности апарата након склапања, утрошак потрошног материјала, превоз сервисера 

сопственим превозним средством на релацији сервисер – наручилац и обратно, сва 

додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна, да би се уређаји, 

који су предмет Уговора, довели у функционално стање, у свему према прописаном 

садржају услуга, техничким упуствима и нормативима произвођача, по пријави и 

позиву од стране наручиоца, према ТАБЕЛИ 13.1  из спецификације у обрасцу понуде 

конкурсне документације. 

 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова Добављач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 13.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора.  

 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 14 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања  и одржавања УПС уређаја типа РАЗНО изражава 

се као цена по позиву и подразумева комплетну услугу и то: одржавање свих саставних 

делова уређаја (расклапање, чишћење, утврђивање квара, активности замене 

неисправног дела и уградње новог, активности замене неисправних батерија и уградње 

нових, склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, утрошак 

потребног потрошног материјала, превоз сервисера својим превозним средством на 

релацији сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања и 

прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који у предмет јавне набавке довели 

у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, 

техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави и позиву од стране 

овлашћеног лица Наручиоца из ТАБЕЛЕ 14.1. образца спецификације која ће бити 

саставни део уговора. 

 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова Добављач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 14.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ  

 
Члан 5. 

 

 Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана достављања фактуре 

оверене од стране овлашћеног лица наручиоца. Уз фактуру, понуђач је у дужан да 

достави фотокопију позивног писма наручиоца за извршење услуге, радни налог 

понуђача за извршену услугу или уграђен резервни део (радни налог мора бити 

потписан и печатом оверен од стране корисника опреме која се одржава и од стране 

понуђача) и сагласност наручиоца за извршење услуге или уградњу резервног дела, 

уколико иста постоји, а која се евентуално даје у случају када вредност поправке 

уређаја прелази 50% вредности таквог уређаја на тржишту или када се врши поправка 

уређаја или уградња резервног дела који нису наведени у спецификацији услуге  и 

резервних делова. 

 Добављач је дужан да у року од најкасније три дана од завршене 

сервисне интервенције достави фактуру наручиоцу. Уколико Добављач не достави 

фактуру у захтеваном року,  наручилац неће бити у обавези плаћања услуге. 
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 Добављач је дужан да изврши регистрацију фактуре у складу са 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за 

исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени 

гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Достављене фактуре морају имати у 

садржају број и датум закљученог уговора о пружању услуге. 

  Обавезе Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној 

буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу 

бити одобрена за наредну буџетску годину, уколико се појединачни уговори закључују 

на период од једне године. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 6. 

 

 Добављач је у тренутку закључења оквирног споразума предао 

Наручиоцу: 

 -  Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла оверену, 

потписану 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 вредности 

оквирног споразума без ПДВ-а, без сагласности Добављач може поднети на наплату у 

року који траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности оквирног споразума, у 

случају неизвршења обавеза по закљученом оквирном споразуму; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

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

депоновани потпис и печат Добављач, оверен печатом банке са датумом овере, не 

старијом од 30 дана, од дана закључења оквирног споразума. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима 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, јер наручилац 

закључује оквирни споразума са Добављачем за сваку партију посебно. 

 По истеку рока у коме се меница може поднети на наплату Наручилац 

ће предметну меницу вратити на писани захтев. 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕ ЧИЈА ВРЕДНОСТ 

ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД  МИЛИОН  ДИНАРА 

 

Члан 7. 

 

  Добављач са којим буде закључен појединачни уговор, дужан је да у 

тренутку закључења појединачног 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 30 дана дуже од 

истека рока важности појединачног уговора. 

  Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора и биће саставни део уговора. 
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МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ  

ПОСЛА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕ ЧИЈА ЈЕ 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА ДО МИЛИОН И МИЛИОН ДИНАРА 

 

Члан 8. 

 

 Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора 

преда Наручиоцу: 

 - Попуњена сопствена меница за добро извршење посла оверену, 

потписану 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 вредности 

уговора без ПДВ-а, без сагласности Добављач може поднети на наплату у року који 

траје најмање 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 Даваоца услуге, 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 за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно 

закључени уговор. 

 Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату 

наручилац ће предметну меницу вратити  на писани захтев Добављач. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊA 

 

Члан 9. 

 

 Управа за заједничке послове и наручилац може реализовати средство 

финансијског обезбеђења уколико Добављач не испуњава обавезе из оквирног 

споразума као и уговорне обавезе.  

 

ЗАЛОЖНО ПРАВО 

Члан 10. 

 

 Потраживања из закључених појединачних 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. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА  

ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 11. 

 

 Након закључења оквирног споразума са једним Добављачем, када 

настане потреба Наручиоца или појединачних наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац, односно појединачни наручилац, ће упутити Добављачу позив за 

закључење уговора. 
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 Код закључења појединачних уговора не могу се мењати битни услови 

из оквирног споразума.  

 Уговори који се закључују на основу оквирног споразума морају се 

доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих 

уговора, закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем 

оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 

 Добављач је дужан да се у року од пет дана одазове позиву за 

закључење појединачног уговора. 

 Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из 

оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова 

плаћања, начина и места испоруке добара. 

 

РАСПОЛОЖИВОСТ СЕРВИСА 

 

Члан 12. 

 

 Расположивост сервиса мора бити 5 радних дана у недељи у периоду од 

08:00 – 18:00 часова.  

 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 

Члан 13. 

 

 Место извршења услуге су локације републичких органа. 

 

НАЧИН ПОЗИВАЊА 

 

Члан 14. 

 

 Овлашћено лице наручиоца позива понуђача ради извршења предметне 

услуге  писаним путем. Добављач је дужан да се одазове искључиво позиву овлашћеног 

лица Наручиоца. Позивно писмо може бити упућено од стране овлашћеног лица самог 

наручиоца или се Добављачу прослеђује позивно писмо Корисника опреме које је 

оверено потписом овлашћеног лица наручиоца.  

 У хитним случајевима, позив може бити упућен усменим путем од 

стране овлашћеног лица наручиоца, при чему је наручилац у обавези да у року од 

једног дана од дана упућеног усменог позива, пошаље и писмени позив Добављачу.  

  

ВРЕМЕ ОДЗИВА И НЕБЛАГОВРЕМЕНИ ОДЗИВ 

 

Члан 15. 

 

 Добављач је дужан да се одазове на позив овлашћеног лица Наручиоца у 

року од сат времена од позива овлашћеног лица наручиоца за Партију 4, односно у року 

од два сата од позива овлашћеног лица наручиоца за Партије 11, 13 и 14. 

 Време одзива и изласка на локацију корисника опреме почиње да тече 

од тренутка када понуђач добије путем факса или Е mаil-а позивно писмо од стране 

наручиоца, односно од тренутка када добије усмени захтев у хитним случајевима. У 

случају неблаговременог одзива на позив овлашћеног лица Наручиоца и 

неблаговременог изласка на локацију на којој се врши интервенција, Наручилац 

задржава право да наплати пенале у висини од 1% за сваки сат закашњења, а највише 

10% од цене сервиса по позиву по уређају коју Добављач понуди.  

 Добављач коме буде додељен уговор дужан је да на радном налогу 

сервисера упише време када се одазвао на позив овлашћеног лица Наручиоца што 

печатом и потписом оверава овлашћено лице Корисника.  
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ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 

 

Члан 16. 

 

 Добављач је дужан да за извршене услуге сервисирања које су предмет 

набавке, дá гаранцију у трајању од најмање 12 месеци. 

 
ГАРАНЦИЈА ЗА УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ 

 

Члан 17. 

 

 Добављач је дужан да за уграђене делове за опрему, чије одржавање и 

сервисирање је предмет јавне набавке, обезбеди гаранцију у трајању од (биће преузето 

из понуде). 

 Уколико у току датог гарантног периода дође до квара уграђеног дела 

Добављач је дужан да исти поправи или замени новим без новчане надокнаде. 

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ 

 

Члан 18. 

 

                        Добављач је дужан да обезбеди и уграђује резервне делове сагласно 

опреми за коју се тражи сервисирање, према спецификацији и ценовнику резервних 

делова за сваку партију посебно. 

                       Добављач је дужан да у року од најкасније 7 дана од позива изврши 

замену неисправног дела опреме новим делом уколико је таква замена неопходна за 

несметано функционисање опреме. Замена неисправних делова се врши након што 

Добављач изврши преглед уређаја. Добављач је дужан да након што утврди квар 

достави Наручиоцу профактуру-предрачун са ценама резервних делова и трошковима 

поправке за сваки уређај појединачно. Након прибављене писмене сагласности 

овлашћеног лица наручиоца, Добављач ће приступити замени неисправних делова 

односно отклањању квара. 

                       Добављач је дужан да кориснику у периоду док се не изврши поправка, 

обезбеди на привремено коришћење опрему истих или бољих функционалних 

карактеристика. 

                        Приликом интервенције или уградње резервног дела, Добављач је дужан 

да такву интервенцију евидентира у свом радном налогу  који оверава Корисник 

опреме (као доказ да је уграђен резервни део), Наручилац (као доказ да је дата 

сагласност Наручиоца) и Добављач (као доказ да је уградио резервни део). Након 

замене неисправног дела новим, Добављач је у обавези да стари део врати Наручиоцу.  

                        Уколико цена поправке уређаја прелази 50% тржишне вредности уређаја 

Добављач је дужан да о томе у писаној форми или путем Е маила или факса на 

меморандуму Добављача обавести Наручиоца о цени поправке уређаја и да пре 

извршењa услуге поправке прибави писану сагласност Наручиоца за извршење услуге. 

Писана сагласност наручиоца даје се у облику извештаја а на факс или скенирано на Е 

маил Добављача 

                        Уколико резервни део/услуга који је потребно уградити/пружити, није 

предвиђен у табелама резервних делова/услуга за сваку партију појединачно из образца 

спецификације понуде, Добављач је дужан да обавести о томе Наручиоца писаним 

путем или у форми Е маила или факса, на меморандуму Добављача достави  извод из 

ценовника или информацију о важећој тржишној цени за наведени разервни део/услугу 

и да пре уградње резервног дела/пружања услуге прибави писану сагласност наручиоца 

за уградњу резервног дела/пружање услуга, у уређај који је предмет сервисирања и 

одржавања. Сагласност наручиоца добија се у форми извештаја, а на факс или 

скенирано на Е маил Добављача. 
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                        Уколико је у опрему која је предмет одржавања потребно уградити 

додатни софтвер који није наведен у табели резервних делова за сваку партију понуђач 

је дужан да о томе писаним путем или путем Е маила или факса на меморандуму 

понуђача обавести наручиоца, достави му извод из ценовника или информацију о 

важећој тржишној цени за наведени софтвер и да пре уградње софтвера прибави 

сагласност наручиоца за уградњу софтвера. Сагласност наручиоца добија се у форми 

извештаја, на факс или скенриано на е маил Добављача. 

 

 

ПАРТНЕРСКИ ОДНОС ПОНУЂАЧА СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ ОПРЕМЕ 

 

Члан 19. 

 

 Добављач је доставио одговарајући документ (уговор о пословно-

техничкој сарадњи са произвођачем опреме или потврду произвођача опреме о статусу 

партнерства или гаранцијско писмо произвођача опреме или дилерски уговор) или 

други одговарајући документ о партнерству са произвођачем опреме која је предмет 

одржавања. 

 

 

НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 20. 

 

 Услуге, уградња и замена резервних делова који су предмет оквирног 

споразума вршиће се у зависности од потребе, у складу са условима прописаним 

конкурсном документацијом, а до вредности оквирног споразума и вредности 

појединачно закључених уговора, односно до истека рока важности појединачног 

уговора закљученог на основу оквирног споразума. 

 

 

НЕСПЕЦИФИЦИРАНЕ УСЛУГЕ/ ДОБРА 

 

Члан 21. 

 

 Наручилац задржава право, уколико се укаже потреба за набавком    

услуге/добра који нису наведени у члану 1. овог оквирног споразума а која имају исту 

или сличну намену, да  у оквиру свих закључених уговора, прибави услугу/добро 

другачијих техничних карактеристика од специфицираних у висини која не прелази 5% 

од вредности свих закључених уговора, током примене оквирног споразума. Добављач/ 

Давалац услуге је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца, најкасније у року 

од 24 часа и да пре извршења услуге или набавке услуге/добра  прибави писмену 

сагласност овлашћеног лица Наручиоца. Добављач/Давалац услуге је дужан да достави 

Наручиоцу цену неспецифицираних услуга/добара у року од 24 часа, од пријема 

писменог захтева Наручиоца.  

  Цене неспецифицираних услуга/добара не могу бити веће од 

упоредивих тржишних цена.  

 Код Наручиоца који користе могућност набавке услуге/добра другачијих 

карактеристика, од описаних у члану 1. уговора из оквирног споразума 

(неспецифицирана услуга) а која имају исту или сличну намену, испод спецификације 

добара/услуге потребно је додати још једну рубрику – ставку која ће гласити на 

„неспецифицирана услуга/добра“ која ће бити изражена у номиналном износу. 

 Укупна вредност неспецифицираних услуга/добара, из свих закључених 

уговора из оквирног споразума не може бити већа од 5% од вредности које је 

наручилац одредио као процењену вредност за појединачну партију. 
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 Наручиоци су дужни да приликом набавке неспецифицираних 

услуга/добара из појединачно закључених уговора, поштују основна начела Закона о 

јавним набавкама и да у свему поступају у складу са одредбама члана 39. Закона, тако 

да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене. 

 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 22. 

 

 Наручилац и Добављач ће констатовати извршење услуге на основу 

радног налога стручног лица Добављача, који мора бити оверен печатом и потписом 

овлашћеног лица Добављача и овлашћеног лица Наручиоца. 

 Овлашћено лице Наручиоца је дужно да одмах, а најкасније три дана по 

извршеној услузи обавести Добављача о уоченом недостатку у извршењу услуге.  

 У случају утврђених недостатака у квалитету  и квантитету извршених 

услуга и функционалних недостатака, Добављач мора исте отклонити најкасније у року 

од 1 дана од дана  пријема рекламације, без новчане надокнаде. 

 Уколико се укаже потреба за набавком неспецифицираних 

услуга/добара, лице задужено за праћење реализације уговора дужно је да води 

евиденцију о износу утрошених средства за не специфицирана услуге/добра и да при 

истеку уговора приложи извештај уз плаћање последње фактуре по уговору. Извештај 

мора да садржи доказе да цена неспецифицираних услуга/добара не може бити већа од 

упоредиве тржишне цене. 

 

 

ВИША СИЛА  

 

Члан 23. 

 

 Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности 

више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних 

оквирним споразумом, 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 сл. 

 Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у 

писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и 

доставити одговарајуће доказе.  

 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 24.  

 

 Добављач је дужан да приликом 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. 

 



Страна 91 од 127 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН 15/2020 

Мај - 2020 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

 

Члан 25.  

 

 Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН ("Службени 

гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писмено обавести 

Наручиоце о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из спроведеног 

поступка која наступи током важења оквирног споразума, односно појединачног 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

  

Члан 26. 

 

 Наручилац може на основу члана 115. Закон о јавним набавкама након 

закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози.  

 

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 27.  

 

  Наручиоци су дужни да у року од три дана, од дана закључења уговора 

унесу податке у Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то: 

1) назив и адресу наручиоца; 

2) вредност уговора; 

3) датум закључења уговора и  

4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних 

споразума од стране Управе за заједничке послове.  

Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно 

наведени у оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може 

утврдити којим наручиоцима је намењен.  

 У случају формално-правних измена статуса корисника из члана 2. 

оквирног споразума, оквирни споразум могу примењивати правни следбеници, са свим 

правима и обавезама претходних корисника оквирног споразума. 

Управа за заједничке послове објављује на својој интернет презентацији 

закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за њихову 

реализацију. 

 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

 

 За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се 

одредбе закона који регулишу облигационе односе.  

 

Члан 29. 

  

 Рок важења појединачних уговора  закључених на основу оквирног 

споразума биће дефинисан појединачним уговорима. 
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Члан 30. 

 

  Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, 

стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно, у супротном уговарају 

надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 31. 

 

 Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од 

којих по 3 (три) припада свакој страни у оквирном споразуму. 

 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 
 ДОБАВЉАЧ 

   

   

Дејан Јонић, директор   
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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ 

РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 

 

Број: _____________________ 

 

Датум: ____________________ 

Београд, Немањина 22-26 

  

 

МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

ЗА ПАРТИЈЕ 15 и 17 

 

 Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) 2020 године 

 

1. РЕПУБЛИКА СРБИЈА - УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА, Београд, Немањина 22-

26, ПИБ 102199617, матични број 07001401, КЈС 41100, као тело 

за централизоване јавне набавке, у име и за рачун појединачних 

наручилаца, које заступа Дејан Јонић директор  (у даљем тексту: 

Наручилац) и 

  

2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Добављач) 

 

СТРАНЕ У ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ САГЛАСНО КОНСТАТУЈУ: 

 

 - да је Управа  за заједничке послове републичких органа, на основу  

члана 49 Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 

68/2015), у даљем тексту ЗЈН, Уредбе о Управи за заједничке послове републичких 

органа („Службени гласник РС“, број 63/2013), Уредбе о предмету, условима, начину 

планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од 

стране Управе за заједнике послове републички органа као тела за централизоване 

јавне набавке („Службени гласник РС“ бр. 93/2015), Одлуке о утврђивању Списка 

наручилаца  за чије потребе Управа за заједничке послове спроводи централизоване јавне 

набавке  („Службени гласник РС“ број 12/2015), Одлуке о одређивању централизованих 

јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за заједничке послове 

републичких органа у 2020. години (Службени гласник РС“ број 38/19) на основу 

Решења Владе о давању сагласности на Предлог годишњег плана централизованих 

јавних набавки за 2020. годину 05 број 404-11791/2019 од 28.11.2019. године 

(„Службени гласник РС“, број 84/2019) и Претходног обавештења 404-02-2381/2019-01 

од 26.12.2019. године, спровела отворени поступак централизоване јавне набавке број 

15/2020, чији је  предмет набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. години 

или је набављена у 2019. години), на основу позива за подношење понуда објављеног 
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на Порталу јавних набавки, интернет страници Наручиоца и Порталу службених 

гласила Републике Србије и база прописа ради закључења оквирног споразума са 

једним понуђачем за сваку партију појединачно, на период од две године; 

 - да је предмет јавне набавке обликован у 6 партија и то: 

Партија 4 - Одржавање рачунарске опреме тип IBM; Партија 11 - Одржавање 

штампача типа SAMSUNG; Партија 13 - Одржавање штампача тип РАЗНО; Партија 

14 – Одржавање УПС тип РАЗНО; Партија 15 – Одржавање рачунара, монитора и лап 

топ рачунара Управе царина; Партија 17 – Одржавање сервера Управе царина;  

 - да је поступак централизоване јавне набавке поновљен за партију 4, 

Партију 11, Партију 13, Партију 14, Партију 15 и Партију 17, за које је поступак јавне 

набавке обустављен тачком 3. Одлуке о закључењу оквирног споразума, број 404-02-

401/2019-01 од 22.04.2020. године, јер није достављена ни једна понуда; 

  - да је Добављач доставио понуду број (биће преузето из понуде), која 

се налази се у прилогу Оквирног споразума и саставни је део Оквирног споразума; 

 - да је Управа за заједничке послове на основу Одлуке о закључењу 

Оквирног споразума закључује Оквирни споразум о набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години),   

- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Оквирном 

споразуму поверити Подизвођачу (биће преузето из понуде). 

 - да овај Оквирни споразум закључује Управа за заједничке послове у 

име и за рачун наручилаца из члана 2. овог оквирног споразума, са једним Добављачем 

за сваку партију појединачно; 

  - Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање 

уговора о јавној набавци; Обавеза настаје закључењем појединачног уговора на основу 

овог оквирног споразума; 

 - Наручиоци ће након ступања на снагу оквирног споразума 

закључивати уговоре у складу са стварним потребама; 

 - да појединачни уговор о пружању услуга закључује се под условима из 

оквирног споразума у погледу спецификације предмета услуге, ценe, начина и рока 

плаћања, места и начина пружања услуге. 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 1. 

 

 Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључeње 

појединачних уговора о пружању услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. години 

или је набављена у 2019. години) између Наручиоца, односно појединачних 

Наручилаца и Добављача, у складу са Понудом Добављача, одредбама овог оквирног 

споразума и стварним потребама Наручиоца. 

 Обим услуга је оквирна за све време важења Оквирног споразума.  

 Спецификација је дата у прилогу овог оквирног споразума и чини његов 

саставни део.  

 

НАРУЧИОЦИ КОЈИ МОГУ 

ПРИМЕЊИВАТИ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
 

Члан 2. 

 

Ред. 

бр. 
НАРУЧИЛАЦ Email Адреса 

1.  УПРАВА ЦАРИНЕ 
bukvicm@carina.rs 

mihailovicz@carina.rs 

Београд, Булевар 

Зорана Ђинђића 155 

mailto:mihailovicz@carina.rs
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 Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно 

наведени у Оквирном споразуму или се на основу Оквирног споразума јасно може 

утврдити којим наручиоцима је намењен. 

 У случају формално-правних измена статуса корисника из члана 2. 

оквирног споразума, оквирни споразум могу примењивати правни следбеници, са свим 

правима и обавезама претходних корисника оквирног споразума. 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 3. 

 

 Овај оквирни споразум се закључује и ступа на снагу даном 

потписивања. Оквирни споразум се закључује на период од две године. 

 Током периода важења овог оквирног споразума, може се закључити 

више појединачних уговора у зависности од стварних потреба Наручилаца. 

 

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 4. 

 

 Вредност Оквирног споразума износи (попуњава Наручилац), без 

урачунатог ПДВ-а, FCO наручилац. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Оквирног споразума. 
Цена сервиса и одржавања за Партију 15 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по норма часу 

 Цена сервисирања и одржавања рачунарске опреме изражава се по 

норма часу и обухвата комплетну услугу и то: одржавање свих саставних делова 

уређаја (расклапање, чишћење, утврђивање квара, активности замене неисправног дела 

и уградње новог, склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, 

утрошак потребног потрошног материјала, реинсталација, подешавање и Upgrade 

припадајућег лиценцног системског софтвера, превоз сервисера својим превозним 

средством на релацији сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, 

штеловања и прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који у предмет јавне 

набавке довели у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају 

услуга, техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави од стране 

овлашћеног лица Наручиоца из образца спецификације која ће бити саставни део 

уговора.  

 Цене уграђених нових резервних делова, наплаћиваће се на основу 

улазне фактуре коју понуђач доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а 

након извршене услуге и не могу бити више од набавних цена за исте. 

 Цене уграђених нових резервних делова, које понуђач набавља путем 

увоза, наплаћиваће се на основу јединствене царинске исправе (ЈЦИ)  коју понуђач 

доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а након извршене услуге. 

 

Цена сервиса и одржавања за Партију 17 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по норма часу 

 Цена сервисирања и одржавања по норма часу штампача подразумева 

комплетну услугу и то: одржавање свих саставних делова уређаја (расклапање, 

чишћење, утврђивање квара, активности замене неисправног дела и уградње новог, 

склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, утрошак потребног 

потрошног материјала, реинсталација, превоз сервисера својим превозним средством 

на релацији сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања 

и прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који су предмет јавне набавке 

довели у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, 
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техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави од стране овлашћеног 

лица Наручиоца из образца спецификације која ће бити саставни део уговора. 

 Цене уграђених нових резервних делова, наплаћиваће се на основу 

улазне фактуре коју понуђач доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а 

након извршене услуге и не могу бити више од набавних цена за исте. 

 Цене уграђених нових резервних делова, које понуђач набавља путем 

увоза, наплаћиваће се на основу јединствене царинске исправе (ЈЦИ)  коју понуђач 

доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а након извршене услуге. 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА  

 
Члан 5. 

 

   Плаћање ће се извршити у року од 15 до 45 дана од дана уредно 

примљене фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12, 68/15 и 113/17). Цена је 

фиксна све време трајања уговора. Уз рачун Понуђач је дужан да достави радни налог 

односно записник о извршеним услугама потписан од стране Наручиоца Сектор за 

комуникационе и информационе технологије и Добављача. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача. Обавеза је да 

Добављача фактуру/рачун региструје у Централном регистру фактура, приступом 

одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 

119/12, 68/15 и 113/17) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, 

односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног 

регистра фактура („Сл. гласник РС” бр. 7/18, 59/2018 и 8/2019). Наручиоцу. 

              Обавезе Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној 

буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу 

бити одобрена за наредну буџетску годину, уколико се појединачни уговори закључују 

на период од једне године. 

 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 6. 

 

 Добављач је у тренутку закључења оквирног споразума предао 

Наручиоцу: 

 -  Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла оверену, 

потписану 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 вредности 

оквирног споразума без ПДВ-а, без сагласности Добављач може поднети на наплату у 

року који траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности оквирног споразума, у 

случају неизвршења обавеза по закљученом оквирном споразуму; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

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

депоновани потпис и печат Добављач, оверен печатом банке са датумом овере, не 

старијом од 30 дана, од дана закључења оквирног споразума. 

Потпис овлашћеног лица на меницама и меничним овлашћењима мора 

бити идентичан са потписом у картону депонованих потписа.  
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 У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење 

остаје на снази.  

 Меница се доставља за сваку партију посебно, јер наручилац 

закључује оквирни споразума са Добављачем за сваку партију посебно. 

 По истеку рока у коме се меница може поднети на наплату Наручилац 

ће предметну меницу вратити на писани захтев. 

 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕ ЧИЈА ВРЕДНОСТ 

ПРЕЛАЗИ ИЗНОС ОД  МИЛИОН  ДИНАРА 

 

Члан 7. 

 

  Добављач са којим буде закључен појединачни уговор, дужан је да у 

тренутку закључења појединачног 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 30 дана дуже од 

истека рока важности појединачног уговора. 

  Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор. 

Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора и биће саставни део уговора. 

 

 

МЕНИЦА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ  

ПОСЛА ЗА ПОЈЕДИНАЧНЕ УГОВОРЕ ЧИЈА ЈЕ 

ВРЕДНОСТ УГОВОРА ДО МИЛИОН И МИЛИОН ДИНАРА 

 

Члан 8. 

 

 Добављач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора 

преда Наручиоцу: 

 - Попуњена сопствена меница за добро извршење посла оверену, 

потписану 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 вредности 

уговора без ПДВ-а, без сагласности Добављач може поднети на наплату у року који 

траје најмање 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 Даваоца услуге, 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 за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно 

закључени уговор. 

 Након истека рока у коме се меница може поднети на наплату 

наручилац ће предметну меницу вратити  на писани захтев Добављач. 
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РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊA 

 

Члан 9. 

 

 Управа за заједничке послове и наручилац може реализовати средство 

финансијског обезбеђења уколико Добављач не испуњава обавезе из оквирног 

споразума као и уговорне обавезе.  

 

ЗАЛОЖНО ПРАВО 

 

Члан 10. 

 

 Потраживања из закључених појединачних 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. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА  

ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 11. 

 

 Након закључења оквирног споразума са једним Добављачем, када 

настане потреба Наручиоца или појединачних наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац, односно појединачни наручилац, ће упутити Добављачу позив за 

закључење уговора. 

 Код закључења појединачних уговора не могу се мењати битни услови 

из оквирног споразума.  

 Уговори који се закључују на основу оквирног споразума морају се 

доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих 

уговора, закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем 

оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 

 Добављач је дужан да се у року од пет дана одазове позиву за 

закључење појединачног уговора. 

 Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из 

оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова 

плаћања, начина и места испоруке добара. 

 

ОПИС УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА  

 

Члан 12. 

 

Услуге одржавања морају обухватати: 

  1) Услуге дијагностиковања квара  

 - Преглед од стране стручног лица (сервисера, инжењера); 

 - Утврђивање неисправности; 

 - Сачињавање и достављање извештаја о дијагностиковању квара. 

 

  Достављени извештај мора да садржи следеће податке: 

  - Серијски број уређаја који је предмет поправке; 

  - Време неопходно за поправку; 

  - Списак неисправних делова које је неопходно заменити; 

  - Набавну цену нових резервних делова који замењују неисправне 

делове (за сваки део појединачно) и 
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  - Обавештење да је Добављач приликом дијагностиковања квара 

утврдио да би укупна цена услуга и резервних делова била већа од 60% тржишне цене 

самог уређаја који се поправља.  

  - Уколико цена поправке уређаја прелази 60% тржишне вредности 

уређаја, Добављач  је дужан да о томе у писаној форми или путем Е маила или факса на 

меморандуму Добављача обавести Наручиоца о цени поправке уређаја и да пре 

извршењa услуге поправке прибави писану сагласност наручиоца за извршење услуге.  

 

  2) Услуге порпавке  

  - Замена неисправних делова, назначених у извештају о 

дијагностиковању квара уређаја, новим резервним деловима; 

  - Довођење уређаја који се поправља у исправно стање; 

  - Предаја предметног уређаја наручиоцу у исправном стању. 

 

РАСПОЛОЖИВОСТ СЕРВИСА 

 

Члан 13. 

 

 Расположивост сервиса мора бити 5 радних дана у недељи у периоду од 

08:00 – 18:00 часова.  

 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 

Члан 14. 

 

  Место извршења услуге је Управа царина,  Народних хероја 63, Нови 

Београд. 

 

НАЧИН ПОЗИВАЊА 

 

Члан 15. 

 

 Овлашћено лице наручиоца позива Добављача ради извршења 

предметне услуге  писаним путем. Добављач је дужан да се одазове искључиво позиву 

овлашћеног лица Наручиоца. Позивно писмо може бити упућено од стране овлашћеног 

лица самог наручиоца или се Добављачу прослеђује позивно писмо Корисника опреме 

које је оверено потписом овлашћеног лица Наручиоца.  

 У хитним случајевима, позив може бити упућен усменим путем од 

стране овлашћеног лица Наручиоца, при чему је наручилац у обавези да у року од 

једног дана од дана упућеног усменог позива, пошаље и писмени позив Добављачу.  

  

ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 

Члан 16.  

 

  1) Рок за преузимање уређаја на локацији наручиоца, Управа царина, 

Народних хероја 63, Нови Београд, не може бити дужи од 24 сата од пријема позива 

наручиоца.  

  2) Рок извршења услуге дијагностиковања квара предметног уређаја не 

може бити дужи од 3 дана од дана преузимања истог. 

  3) Рок за поправку предметног уређаја не може бити дужи од 5 дана од 

дана пријема одобрења за поправку.  

 

 

 



Страна 100 од 127 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН 15/2020 

Мај - 2020 

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 

 

Члан 17. 

 

 Гаранција за извршене услуге сервисирања које су предмет набавке је 

(биће преузето из понуде).  

 
ГАРАНЦИЈА ЗА УГРАЂЕНЕ РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ 

 

Члан 18. 

 

  Гарантни рок за уграђене резервне делове је гарантни рок оригиналног 

произвођача, који се рачуна од дана званичне квантитативно – квалитативне 

примопредаје и који се односи на недељиво добро као функционалну целину. 

 У случају замене резервног дела за нови гарантни рок тече од дана 

сачињавања записника о квантитативно-квалитативном пријему услуге. 

 Замењени потрошни материјал и резервни делови морају бити потпуно 

нови и неупотребљавани, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у 

потпуности морају испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према 

техничкој документацији и гаранцији оригиналног произвођача. 

                        

ПАРТНЕРСКИ ОДНОС ПОНУЂАЧА СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ ОПРЕМЕ 

 

Члан 19. 

 

 Добављач је доставио одговарајући документ (уговор о пословно-

техничкој сарадњи са произвођачем опреме или потврду произвођача опреме о статусу 

партнерства или гаранцијско писмо произвођача опреме или дилерски уговор или 

други одговарајући документ) о партнерству са произвођачем опреме која је предмет 

одржавања.  

 

НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 20. 

 

 Услуге, уградња и замена резервних делова који су предмет оквирног 

споразума вршиће се у зависности од потребе, у складу са условима прописаним 

конкурсном документацијом, а до вредности оквирног споразума и вредности 

појединачно закључених уговора, односно до истека рока важности појединачног 

уговора закљученог на основу оквирног споразума. 

 

НЕСПЕЦИФИЦИРАНЕ УСЛУГЕ/ ДОБРА 

 

Члан 21. 

 

 Наручилац задржава право, уколико се укаже потреба за набавком    

услуге/добра који нису наведени у члану 12. овог оквирног споразума а која имају исту 

или сличну намену, да  у оквиру свих закључених уговора, прибави услугу/добро 

другачијих техничних карактеристика од специфицираних у висини која не прелази 5% 

од вредности свих закључених уговора, током примене оквирног споразума. Добављач/ 

Давалац услуге је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца, најкасније у року 

од 24 часа и да пре извршења услуге или набавке услуге/добра  прибави писмену 

сагласност овлашћеног лица Наручиоца. Добављач/Давалац услуге је дужан да достави 

Наручиоцу цену неспецифицираних услуга/добара у року од 24 часа, од пријема 

писменог захтева Наручиоца.  
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  Цене неспецифицираних услуга/добара не могу бити веће од 

упоредивих тржишних цена.  

 Код Наручиоца који користе могућност набавке услуге/добра другачијих 

карактеристика, од описаних у члану 12. уговора из оквирног споразума 

(неспецифицирана услуга,) а која имају исту или сличну намену, испод спецификације 

добара/услуге потребно је додати још једну рубрику – ставку која ће гласити на 

„неспецифицирана услуга/добра“ која ће бити изражена у номиналном износу. 

 Укупна вредност неспецифицираних услуга/добара, из свих закључених 

уговора из оквирног споразума не може бити већа од 5% од вредности које је 

наручилац одредио као процењену вредност за појединачну партију. 

 Наручиоци су дужни да приликом набавке неспецифицираних 

услуга/добара из појединачно закључених уговора, поштују основна начела Закона о 

јавним набавкама и да у свему поступају у складу са одредбама члана 39. Закона, тако 

да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене. 

 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 22. 

 

 Наручилац и Добављач ће констатовати извршење услуге на основу 

радног налога стручног лица Добављача, који мора бити оверен печатом и потписом 

овлашћеног лица Добављача и овлашћеног лица Наручиоца. 

 Овлашћено лице Наручиоца је дужно да одмах, а најкасније три дана по 

извршеној услузи обавести Добављача о уоченом недостатку у извршењу услуге.  

 У случају утврђених недостатака у квалитету  и квантитету извршених 

услуга и функционалних недостатака, Добављач мора исте отклонити најкасније у року 

од 1 дана од дана  пријема рекламације, без новчане надокнаде. 

 Уколико се укаже потреба за набавком неспецифицираних 

услуга/добара, лице задужено за праћење реализације уговора дужно је да води 

евиденцију о износу утрошених средства за не специфицирана услуге/добра и да при 

истеку уговора приложи извештај уз плаћање последње фактуре по уговору. Извештај 

мора да садржи доказе да цена неспецифицираних услуга/добара не може бити већа од 

упоредиве тржишне цене. 

 

 

ВИША СИЛА  

 

Члан 23. 

 

 Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности 

више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних 

оквирним споразумом, 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 сл. 

 Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом, одмах ће у 

писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и 

доставити одговарајуће доказе.  
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ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 24.  

 

 Добављач је дужан да приликом 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 25.  

 

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

писмено обавести Наручиоце о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

спроведеног поступка која наступи током важења оквирног споразума, односно 

појединачног уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

  

Члан 26. 

 

 Наручилац може на основу члана 115. Закон о јавним набавкама након 

закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози.  

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 27.  

 

  Наручиоци су дужни да у року од три дана, од дана закључења уговора 

унесу податке у Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то: 

5) назив и адресу наручиоца; 

6) вредност уговора; 

7) датум закључења уговора и  

8) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних 

споразума од стране Управе за заједничке послове.  

Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно 

наведени у оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може 

утврдити којим наручиоцима је намењен.  

 У случају формално-правних измена статуса корисника из члана 2. 

оквирног споразума, оквирни споразум могу примењивати правни следбеници, са свим 

правима и обавезама претходних корисника оквирног споразума. 

Управа за заједничке послове објављује на својој интернет презентацији 

закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за њихову 

реализацију. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 28. 

 

 За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се 

одредбе закона који регулишу облигационе односе.  
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Члан 29. 

  

 Рок важења појединачних уговора  закључених на основу оквирног 

споразума биће дефинисан појединачним уговорима. 

 

Члан 30. 

 

  Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума, 

стране у овом оквирном споразуму ће решавати споразумно, у супротном уговарају 

надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 31. 

 

 Овај оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака од 

којих по 3 (три) припада свакој страни у оквирном споразуму. 

 

 

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОСЛОВЕ 
 ДОБАВЉАЧ 

   

   

Дејан Јонић, директор   
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IX 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел Уговора понуђач мора да попуни и потпише, 

чиме потврђује да прихвата елементе Модела Уговора 
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              ______________________________ 

(назив Наручиоца) 

 

Број:________________________ 

 

Датум:______________________ 

 

                             ______________________ 

       (адреса Наручиоца) 

  

 

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

(ЗА ПАРТИЈЕ 4, 11, 13 и 14) 

 

 

Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Наручилац) 

  

2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Давалац услуге) 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 

 - да је Управа за заједничке послове републичких органа, као 

Наручилац, на основу  члана 49. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту ЗЈН, Уредбе о Управи за заједничке 

послове републичких органа („Службени гласник РС“, број 63/2013), Уредбе о 

предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу 

поступка јавне набавке од стране Управе за заједнике послове републички органа као 

тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“ бр. 93/2015), Одлуке о 

утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове 

републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“ 
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број 12/2015) Одлуке о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга 

које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2020. години 

(Службени гласник РС“ број 38/19) на основу Решења Владе о давању сагласности на 

Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2020. годину 05 број 404-

11791/2019 од 28.11.2019. године („Службени гласник РС“, број 84/2019) и Претходног 

обавештења 404-02-2381/2019-01 од 26.12.2019. године, спровела отворени поступак 

централизоване јавне набавке број 15/2020, чији је  предмет набавка услуге 

одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која 

није била предмет цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години), на основу 

позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет 

страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа 

ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију 

појединачно, на период од две године; 

 - да је предмет јавне набавке обликован у 6 партија и то: 

Партија 4 - Одржавање рачунарске опреме тип IBM; Партија 11 - Одржавање 

штампача типа SAMSUNG; Партија 13 - Одржавање штампача тип РАЗНО; Партија 

14 – Одржавање УПС тип РАЗНО; Партија 15 – Одржавање рачунара, монитора и лап 

топ рачунара Управе царина; Партија 17 – Одржавање сервера Управе царина;  

 - да је поступак централизоване јавне набавке поновљен за партију 4, 

Партију 11, Партију 13, Партију 14, Партију 15 и Партију 17, за које је поступак јавне 

набавке обустављен тачком 3. Одлуке о закључењу оквирног споразума, број 404-02-

401/2019-01 од 22.04.2020. године, јер није достављена ни једна понуда; 

  - да је Давалац услуге доставио понуду број (биће преузето из понуде), 

која се налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 

 - да Наручилац на основу закљученог оквирног споразума број 

(попуњава Наручилац), закључује са Даваоцем услуге Уговор о набавци услуге 

одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није 

била предмет цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) за партију/е 

(попуњава Наручилац);  

- да ће Давалац услуге извршење уговорених обавеза по овом Уговору 

делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 

 - да се овај уговор закључује под условима из оквирног споразума у 

погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова плаћања, начина и 

места испоруке добара. 

  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 1. 

 

 Предмет Уговора је набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. години или 

је набављена у 2019. години), за партију/е и то: 

(спецификација ће бити преузета из понуде) 

 

Члан 2. 

 

 Вредност Уговора износи (попуњава Наручилац), без ПДВ-а, FCO 

наручилац. 

 Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења 

уговора.  

 

Члан 3. 

 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 4 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 
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 Цена сервисирања и одржавања IBM рачунарске опреме и 

припадајаућег лиценцног софтвера изражава се као цена по позиву и обухвата 

комплетну услугу и то: одржавање свих саставних делова уређаја (расклапање, 

чишћење, утврђивање квара, активности замене неисправног дела и уградње новог, 

склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, утрошак потребног 

потрошног материјала, реинсталација, подешавање и Upgrade припадајућег лиценцног 

системског софтвера, превоз сервисера својим превозним средством на релацији 

сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања и 

прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који у предмет јавне набавке довели 

у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, 

техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави и позиву од стране 

овлашћеног лица Наручиоца у ТАБЕЛИ 4.1  из образца спецификације која ће бити 

саставни део уговора. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 4.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 11 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања по позиву (отклањање квара) ласерских 

штампача марке „SAMSUNG“ подразумева комплетну услугу и то: расклапање целог 

апарата и склопова, јединица и оптике, чишћење свих расклопљених делова, проверу 

исправности расклопљених делова, замену и уградњу резервних делова, проверу 

исправности апарата након склапања, утрошак потрошног материјала, превоз сервисера 

сопственим превозним средством на релацији сервисер – наручилац и обратно, сва 

додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна, да би се уређаји, 

који су предмет Уговора, довели у функционално стање, у свему према прописаном 

садржају услуга, техничким упуствима и нормативима произвођача, по пријави и 

позиву од стране наручиоца, према ТАБЕЛИ 11.1  из спецификације у обрасцу понуде 

конкурсне документације. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова Добављач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 11.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 13 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања по позиву (отклањање квара) ласерских 

штампача марке „РАЗНО“ подразумева комплетну услугу и то: расклапање целог 

апарата и склопова, јединица и оптике, чишћење свих расклопљених делова, проверу 

исправности расклопљених делова, замену и уградњу резервних делова, проверу 

исправности апарата након склапања, утрошак потрошног материјала, превоз сервисера 

сопственим превозним средством на релацији сервисер – наручилац и обратно, сва 

додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна, да би се уређаји, 

који су предмет Уговора, довели у функционално стање, у свему према прописаном 

садржају услуга, техничким упуствима и нормативима произвођача, по пријави и 

позиву од стране наручиоца, према ТАБЕЛИ 13.1  из спецификације у обрасцу понуде 

конкурсне документације. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова Добављач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 13.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора.  

 

Цена сервиса и одржавања за Партију 14 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања  и одржавања УПС уређаја типа РАЗНО изражава 

се као цена по позиву и подразумева комплетну услугу и то: одржавање свих саставних 
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делова уређаја (расклапање, чишћење, утврђивање квара, активности замене 

неисправног дела и уградње новог, активности замене неисправних батерија и уградње 

нових, склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, утрошак  

потребног потрошног материјала, превоз сервисера својим превозним средством на 

релацији сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања и 

прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који у предмет јавне набавке довели 

у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, 

техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави и позиву од стране 

овлашћеног лица Наручиоца из ТАБЕЛЕ 14.1. образца спецификације која ће бити 

саставни део уговора. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова Добављач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 14.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ  

 
Члан 4. 

 

 Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана достављања фактуре 

оверене од стране овлашћеног лица Наручиоца. Уз фактуру, Давалац услуге је у дужан 

да достави фотокопију позивног писма наручиоца за извршење услуге, радни налог 

Даваоца услуге за извршену услугу или уграђен резервни део (радни налог мора бити 

потписан и печатом оверен од стране корисника опреме која се одржава и од стране 

понуђача) и сагласност Наручиоца за извршење услуге или уградњу резервног дела, 

уколико иста постоји, а која се евентуално даје у случају када вредност поправке 

уређаја прелази 50% вредности таквог уређаја на тржишту или када се врши поправка 

уређаја или уградња резервног дела који нису наведени у спецификацији услуге  и 

резервних делова. 

 Давалац услуге је дужан да у року од најкасније три дана од завршене 

сервисне интервенције достави фактуру наручиоцу. Уколико Давала услуге не достави 

фактуру у захтеваном року, Наручилац неће бити у обавези плаћања услуге. 

 Давалац услуге је дужан да изврши регистрацију фактуре у складу са 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за 

исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени 

гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Достављене фактуре морају имати у 

садржају број и датум закљученог уговора о пружању услуге. 

  Обавезе Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној 

буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу 

бити одобрена за наредну буџетску годину, уколико се појединачни уговори закључују 

на период од једне године. 

 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 5. 

 

 Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла за уговор 

чија је вредност преко милион динара 

 Давалац услуге је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу 

oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности 

Уговора, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора. 

 Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора и саставни је део Уговора. 
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Члан 6. 

 

 Оригинал меница за добро извршење посла за уговор чија вредност 

до миион и милион динара 

 Давалац услуге је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу: 

 - Попуњена сопствена меница за добро извршење посла оверену, 

потписану 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 износу од 10% од вредности 

уговора без ПДВ-а, без сагласности Даваоца услуге може поднети на наплату у року 

који траје најмање 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 Даваоца услуге, 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.  

 По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на 

писани захтев Даваоца услуге. 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊA 

 

Члан 7. 

 

 Наручилац може да  реализује средство финансијског обезбеђења 

уколико Осигурава не испуњава обавезе из оквирног споразума као и уговорне обавезе.  

 

ЗАЛОЖНО ПРАВО 

 

Члан 8. 

 

 Потраживања из закључених појединачних 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. 

 

РАСПОЛОЖИВОСТ СЕРВИСА 

 

Члан 9. 

 

 Расположивост сервиса мора бити 5 радних дана у недељи у периоду од 

08:00 – 18:00 часова.  

 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 

Члан 10. 

 

 Место извршења услуге су локације републичких органа. 



Страна 110 од 127 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН 15/2020 

Мај - 2020 

НАЧИН ПОЗИВАЊА 

 

Члан 11. 

 

 Овлашћено лице наручиоца позива понуђача ради извршења предметне 

услуге  писаним путем. Давалац услуге је дужан да се одазове искључиво позиву 

овлашћеног лица Наручиоца. Позивно писмо може бити упућено од стране овлашћеног 

лица самог наручиоца или се Даваоцу услуге прослеђује позивно писмо Корисника 

опреме које је оверено потписом овлашћеног лица наручиоца.  

 У хитним случајевима, позив може бити упућен усменим путем од 

стране овлашћеног лица наручиоца, при чему је наручилац у обавези да у року од 

једног дана од дана упућеног усменог позива, пошаље и писмени позив Даваоцу услуге.  

 

ВРЕМЕ ОДЗИВА И НЕБЛАГОВРЕМЕНИ ОДЗИВ 

 

Члан 12. 

 

 Давалац услуге је дужан да се одазове на позив овлашћеног лица 

Наручиоца у року од сат времена од позива овлашћеног лица наручиоца за Партију 4, 

односно у року од два сата од позива овлашћеног лица наручиоца за Партије 11, 13 и 14. 

 Време одзива и изласка на локацију корисника опреме почиње да тече 

од тренутка када понуђач добије путем факса или Е mаil-а позивно писмо од стране 

наручиоца, односно од тренутка када добије усмени захтев у хитним случајевима. У 

случају неблаговременог одзива на позив овлашћеног лица Наручиоца и 

неблаговременог изласка на локацију на којој се врши интервенција, Наручилац 

задржава право да наплати пенале у висини од 1% за сваки сат закашњења, а највише 

10% од цене сервиса по позиву по уређају коју Давалац услуге понуди. 

 Давалац услуге је дужан да на радном налогу сервисера упише време 

када се одазвао на позив овлашћеног лица Наручиоца што печатом и потписом оверава 

овлашћено лице Корисника.  

 

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 

 

Члан 13. 

 

 Давалац услуге је дужан да за извршене услуге сервисирања које су 

предмет набавке, дá гаранцију у трајању од најмање 12 месеци. 

 

ГАРАНЦИЈА ЗА УГРАЂЕНЕ ДЕЛОВЕ 

 

Члан 14. 
 

 Давалац услуге је дужан да за уграђене делове за опрему, чије 

одржавање и сервисирање је предмет јавне набавке, обезбеди гаранцију у трајању од 

(биће преузето из понуде). 

 Уколико у току датог гарантног периода дође до квара уграђеног дела 

Давалац услуге је дужан да исти поправи или замени новим без новчане надокнаде. 

 

РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ 

 

Члан 15. 
 

                        Давалац услуге је дужан да обезбеди и уграђује резервне делове сагласно 

опреми за коју се тражи сервисирање, према спецификацији и ценовнику резервних 

делова за сваку партију посебно. 
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                       Давалац услуге је дужан да у року од најкасније 7 дана од позива изврши 

замену неисправног дела опреме новим делом уколико је таква замена неопходна за 

несметано функционисање опреме. Замена неисправних делова се врши након што 

Давалац услуге изврши преглед уређаја. Давалац услуге је дужан да након што утврди 

квар достави Наручиоцу профактуру-предрачун са ценама резервних делова и 

трошковима поправке за сваки уређај појединачно. Након прибављене писмене 

сагласности овлашћеног лица наручиоца, Давалац услуге ће приступити замени 

неисправних делова односно отклањању квара. 

                       Давалац услуге је дужан да кориснику у периоду док се не изврши 

поправка, обезбеди на привремено коришћење опрему истих или бољих 

функционалних карактеристика. 

                        Приликом интервенције или уградње резервног дела, Давалац услуге је 

дужан да такву интервенцију евидентира у свом радном налогу  који оверава Корисник 

опреме (као доказ да је уграђен резервни део), Наручилац (као доказ да је дата 

сагласност Наручиоца) и Давалац услуге (као доказ да је уградио резервни део). Након 

замене неисправног дела новим, Давалац услуге је у обавези да стари део врати 

Наручиоцу.  

                        Уколико цена поправке уређаја прелази 50% тржишне вредности уређаја 

Давалац услуге је дужан да о томе у писаној форми или путем Е маила или факса на 

меморандуму Даваоца услуге обавести Наручиоца о цени поправке уређаја и да пре 

извршењa услуге поправке прибави писану сагласност Наручиоца за извршење услуге. 

Писана сагласност наручиоца даје се у облику извештаја, а на факс или скенирано на е-

маил Даваоца услуге. 

                        Уколико резервни део/услуга који је потребно уградити/пружити, није 

предвиђен у табелама резервних делова/услуга за сваку партију појединачно из образца 

спецификације понуде, Давалац услуге је дужан да обавести о томе Наручиоца писаним 

путем или у форми Е маила или факса, на меморандуму понуђача достави  извод из 

ценовника или информацију о важећој тржишној цени за наведени разервни део/услугу 

и да пре уградње резервног дела/пружања услуге прибави писану сагласност наручиоца 

за уградњу резервног дела/пружање услуга, у уређај који је предмет сервисирања и 

одржавања. Сагласност наручиоца добија се у форми извештаја, а на факс или 

скенирано на е-маил Даваоца услуге. 

                        Уколико је у опрему која је предмет одржавања потребно уградити 

додатни софтвер који није наведен у табели резервних делова за сваку партију Давала 

услуге је дужан да о томе писаним путем или путем Е маила или факса на меморандуму 

понуђача обавести наручиоца, достави му извод из ценовника или информацију о 

важећој тржишној цени за наведени софтвер и да пре уградње софтвера прибави 

сагласност Наручиоца за уградњу софтвера. Сагласност Наручиоца добија се у форми 

извештаја, на факс или скенриано на е-маил Даваоца услуге. 

 

ПАРТНЕРСКИ ОДНОС ПОНУЂАЧА СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ ОПРЕМЕ 

 

Члан 16. 

 

 Давалац услуге  је  доставио одговарајући документ (уговор о пословно-

техничкој сарадњи са произвођачем опреме или потврду произвођача опреме о статусу 

партнерства или гаранцијско писмо произвођача опреме или дилерски уговор или 

други одговарајући документ) о партнерству са произвођачем опреме која је предмет 

одржавања, осим за Партију 6.  

 

НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 17. 

 

 Услуге, уградња и замена резервних делова који су предмет оквирног 
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споразума вршиће се у зависности од потребе, у складу са условима прописаним 

конкурсном документацијом, а до вредности оквирног споразума и вредности 

појединачно закључених уговора, односно до истека рока важности појединачног 

уговора закљученог на основу оквирног споразума. 
 

НЕСПЕЦИФИЦИРАНЕ УСЛУГЕ/ДОБРА 

 

Члан 18. 

 

 Наручилац задржава право, уколико се укаже потреба за набавком    

услуге/добра који нису наведени у члану 1. овог оквирног споразума а која имају исту 

или сличну намену, да у оквиру свих закључених уговора, прибави услугу/добро 

другачијих техничних карактеристика од специфицираних у висини која не прелази 5% 

од вредности свих закључених уговора, током примене оквирног споразума. Давалац 

услуге је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца, најкасније у року од 24 

часа и да пре извршења услуге или набавке услуге/добра  прибави писмену сагласност 

овлашћеног лица Наручиоца. Давалац услуге је дужан да достави Наручиоцу цену 

неспецифицираних услуга/добара у року од 24 часа, од пријема писменог захтева 

Наручиоца.  

  Цене неспецифицираних услуга/добара не могу бити веће од 

упоредивих тржишних цена.  

 Код Наручиоца који користе могућност набавке услуге/добра другачијих 

карактеристика, од описаних у члану 1. уговора из оквирног споразума 

(неспецифицирана услуга) а која имају исту или сличну намену, испод спецификације 

добара/услуге потребно је додати још једну рубрику – ставку која ће гласити на 

„неспецифицирана услуга/добра“ која ће бити изражена у номиналном износу. 

 Укупна вредност неспецифицираних услуга/добара, из свих закључених 

уговора из оквирног споразума не може бити већа од 5% од вредности које је 

наручилац одредио као процењену вредност за појединачну партију. 

 Наручиоци су дужни да приликом набавке неспецифицираних 

услуга/добара из појединачно закључених уговора, поштују основна начела Закона о 

јавним набавкама и да у свему поступају у складу са одредбама члана 39. Закона, тако 

да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене. 

 

  

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 19. 

 

 Наручилац и Давалац услуге ће констатовати извршење услуге на 

основу радног налога стручног лица Даваоца услуге, који мора бити оверен печатом и 

потписом овлашћеног лица Даваоца услуге и овлашћеног лица Наручиоца. 

 Овлашћено лице Наручиоца је дужно да одмах, а најкасније три дана по 

извршеној услузи обавести Даваоца услуге о уоченом недостатку у извршењу услуге.  

 У случају утврђених недостатака у квалитету  и квантитету извршених 

услуга и функционалних недостатака, Давалац услуге мора исте отклонити најкасније у 

року од 1 дана од дана  пријема рекламације, без новчане надокнаде. 

 Уколико се укаже потреба за набавком неспецифицираних 

услуга/добара, лице задужено за праћење реализације уговора дужно је да води 

евиденцију о износу утрошених средства за не специфицирана услуге/добра и да при 

истеку уговора приложи извештај уз плаћање последње фактуре по уговору. Извештај 

мора да садржи доказе да цена неспецифицираних услуга/добара не може бити већа од 

упоредиве тржишне цене. 
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НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА  

ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 20. 
 

  Након закључења оквирног споразума са Даваоцем услуге када настане 

потреба за предметом набавке, Наручилац ће упутити Даваоцу услуге позив за 

закључење уговора за сваку партију појединачно. 

 Код закључивања појединачних уговора не могу се мењати битни 

услови из оквирног споразума. 

 Уговори о пружању услуге који се закључују на основу оквирног 

споразума, морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се 

трајање појединих уговора, закључених на основу оквирног споразума не мора 

подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или 

дуже. 

 Даваоц услуге је дужан да се у року од пет дана одазове позиву за 

закључење појединачног уговора. 

 Појединачни уговор о пружању услуге се закључује под условима из 

оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рока 

плаћања, места и начина испоруке. 

   

ВИША СИЛА 

 

Члан 21. 

 

 Уколико после закључења оквирног споразума и уговора наступе 

околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза 

дефинисаних оквирним споразумом и 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 сл. 

 Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 

одговарајуће доказе.  

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

 

Члан 22.  

 

 Давалац услуге 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 поступка јавне набавке, која наступи током важења оквирног споразума, 

односно појединачног уговора о јавној набавци и да је документује на прописани 

начин. 

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 

 

Члан 23.  

 

  Наручилац је дужан да у року од три дана, од дана закључења уговора 

унесу податке у Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то: 
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1) назив и адресу наручиоца; 

2) вредност уговора; 

3) датум закључења уговора и  

4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних 

споразума од стране Управе за заједничке послове.  

Оквирни споразум могу користити само наручилац које је прецизно 

наведен у оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може 

утврдити којем наручиоцу је намењен. 

 У случају формално-правних измена статуса корисника из члана 2. 

оквирног споразума, оквирни споразум могу примењивати правни следбеници, са свим 

правима и обавезама претходних корисника оквирног споразума. 

Управа за заједничке послове објављује на на својој интернет 

презентацији закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за 

њихову реализацију. 

 

ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 24.  

 

 Давалац услуге је дужан да приликом 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. 

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 25.  

 

 Наручилац може на основу члана 115. Закон о јавним набавкама након 

закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26.  

 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  

 

Члан 27.  

 

 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 28. 

 

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

уз обострану сагласност уговорних страна. 

 

ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 29. 

 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
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 Уговор важи (попуњава Наручилац) од дана закључења. 

 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. 

 

Члан 30. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 

супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду. 

 

Члан 31. 

 

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

уговорна страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ  ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ 

  - потпис - 
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              ______________________________ 

(назив Наручиоца) 

 

Број:___________________ 

 

Датум:__________________ 

 

                             _____________________ 

       (адреса Наручиоца) 

  

 

 

МОДЕЛ УГОВОРА 

(ПАРТИЈЕ 15 и 17) 

 

 

Закључен у Београду дана (попуњава Наручилац) 2020. године 

 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ: 

 

1. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Наручилац) 

  

2. ______________________________________________________ са 

седиштем у ______________, улица ________________________, 

ПИБ __________________, матични број ________________ 

кога заступа ___________________________________________, 

директор  (у даљем тексту: Давалац услуге) 

 

УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 

 

 - да је Управа за заједничке послове републичких органа, као 

Наручилац, на основу  члана 49. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", 

бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), у даљем тексту: ЗЈН, Уредбе о Управи за заједничке 

послове републичких органа („Службени гласник РС“, број 63/2013), Уредбе о 

предмету, условима, начину планирања централизованих јавних набавки и спровођењу 

поступка јавне набавке од стране Управе за заједнике послове републички органа као 

тела за централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“ бр. 93/2015), Одлуке о 

утврђивању Списка наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове 

републичких органа спроводи централизоване јавне набавке („Службени гласник РС“ 

број 12/2015) Одлуке о одређивању централизованих јавних набавки добара и услуга 
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које ће спроводити Управа за заједничке послове републичких органа у 2020. години 

(Службени гласник РС“ број 38/19) на основу Решења Владе о давању сагласности на 

Предлог годишњег плана централизованих јавних набавки за 2020. годину 05 број 404-

11791/2019 од 28.11.2019. године („Службени гласник РС“, број 84/2019) и Претходног 

обавештења 404-02-2381/2019-01 од 26.12.2019. године, спровела отворени поступак 

централизоване јавне набавке број 15/2020, чији је  предмет набавка услуге 

одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која 

није била предмет цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години), на основу 

позива за подношење понуда објављеног на Порталу јавних набавки, интернет 

страници Наручиоца и Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа 

ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију 

појединачно, на период од две године; 

 - да је предмет јавне набавке обликован у 6 партија и то: 

Партија 4 - Одржавање рачунарске опреме тип IBM; Партија 11 - Одржавање 

штампача типа SAMSUNG; Партија 13 - Одржавање штампача тип РАЗНО; Партија 

14 – Одржавање УПС тип РАЗНО; Партија 15 – Одржавање рачунара, монитора и лап 

топ рачунара Управе царина; Партија 17 – Одржавање сервера Управе царина;  

 - да је поступак централизоване јавне набавке поновљен за партију 4, 

Партију 11, Партију 13, Партију 14, Партију 15 и Партију 17, за које је поступак јавне 

набавке обустављен тачком 3. Одлуке о закључењу оквирног споразума, број 404-02-

401/2019-01 од 22.04.2020. године, јер није достављена ни једна понуда; 

 

  - да је Давалац услуге доставио понуду број (биће преузето из понуде), 

која се налази се у прилогу Уговора и саставни је део Уговора; 

 - да Наручилац на основу закљученог оквирног споразума број 

(попуњава Наручилац), закључује са Даваоцем услуге Уговор о набавци услуге 

одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није 

била предмет цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години), за партију/е 

(попуњава Наручилац);  

- да ће Давалац услуге извршење уговорених обавеза по овом Уговору 

делимично поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 

 - да се овај уговор закључује под условима из оквирног споразума у 

погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рока плаћања, начина и места 

испоруке добара. 

  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 

 

Члан 1. 

 

 Предмет Уговора је набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. години или 

је набављена у 2019. години), за партију/е и то:  

(спецификација ће бити преузета из понуде) 

 

Члан 2. 

 

 Вредност Уговора износи (попуњава Наручилац), без ПДВ-а, FCO 

наручилац. 

 Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за све време важења 

уговора.  

 

Члан 3. 

 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 15 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по норма часу 
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 Цена сервисирања и одржавања рачунарске опреме изражава се по 

норма часу и обухвата комплетну услугу и то: одржавање свих саставних делова 

уређаја (расклапање, чишћење, утврђивање квара, активности замене неисправног дела 

и уградње новог, склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, 

утрошак потребног потрошног материјала, реинсталација, подешавање и Upgrade 

припадајућег лиценцног системског софтвера, превоз сервисера својим превозним 

средством на релацији сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, 

штеловања и прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који у предмет јавне 

набавке довели у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају 

услуга, техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави од стране 

овлашћеног лица Наручиоца из образца спецификације која ће бити саставни део 

уговора.  

 Цене уграђених нових резервних делова, наплаћиваће се на основу 

улазне фактуре коју понуђач доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а 

након извршене услуге и не могу бити више од набавних цена за исте. 

 Цене уграђених нових резервних делова, које Давалац услуге набавља 

путем увоза, наплаћиваће се на основу јединствене царинске исправе (ЈЦИ)  коју 

Давалац услуге доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а након 

извршене услуге. 

 

Цена сервиса и одржавања за Партију 17 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по норма часу 

 Цена сервисирања и одржавања по норма часу штампача подразумева 

комплетну услугу и то: одржавање свих саставних делова уређаја (расклапање, 

чишћење, утврђивање квара, активности замене неисправног дела и уградње новог, 

склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, утрошак потребног 

потрошног материјала, реинсталација, превоз сервисера својим превозним средством 

на релацији сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања 

и прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који су предмет јавне набавке 

довели у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, 

техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави од стране овлашћеног 

лица Наручиоца из члана 1. 

 Цене уграђених нових резервних делова, наплаћиваће се на основу 

улазне фактуре коју понуђач доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а 

након извршене услуге и не могу бити више од набавних цена за исте. 

 Цене уграђених нових резервних делова, које Давалац услуге набавља 

путем увоза, наплаћиваће се на основу јединствене царинске исправе (ЈЦИ)  коју 

Давалац услуге доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а након 

извршене услуге. 

 

 

НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА  

 
Члан 4. 

 

   Плаћање ће се извршити у року од 15 до 45 дана од дана уредно 

примљене фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12, 68/15 и 113/17). Цена је 

фиксна све време трајања уговора. Уз рачун Понуђач је дужан да достави радни налог 

односно записник о извршеним услугама потписан од стране Наручиоца Сектор за 

комуникационе и информационе технологије и Давалац услуге. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун Даваоца услуге. Обавеза је да 

Давалац услуге фактуру/рачун региструје у Централном регистру фактура, приступом 

одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 
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119/12, 68/15 и 113/17) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, 

односно других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају Централног 

регистра фактура („Сл. гласник РС” бр. 7/18, 59/2018 и 8/2019). Наручиоцу. 

              Обавезе Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној 

буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу 

бити одобрена за наредну буџетску годину, уколико се појединачни уговори закључују 

на период од једне године. 

 

 

СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  

 

Члан 5. 

 

 Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла за уговор 

чија је вредност преко милион динара 

 Давалац услуге је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу 

oригинал банкарску гаранцију за добро извршење посла, у висини од 10% од вредности 

Уговора, без ПДВ-а, која траје 30 дана дуже од истека рока важности Уговора. 

 Поднета банкарска гаранција је безусловна, неопозива и платива на први 

позив, без приговора и саставни је део Уговора. 

 

Члан 6. 

 

 Оригинал меница за добро извршење посла за уговор чија вредност 

до миион и милион динара 

 Давалац услуге је у тренутку закључења Уговора предао Наручиоцу: 

 - Попуњена сопствена меница за добро извршење посла оверену, 

потписану 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 износу од 10% од вредности 

уговора без ПДВ-а, без сагласности Даваоца услуге може поднети на наплату у року 

који траје најмање 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 Даваоца услуге, 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.  

 По завршеном послу Наручилац ће предметну меницу вратити, на 

писани захтев Даваоца услуге. 

 

 

РЕАЛИЗАЦИЈА СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊA 

 

Члан 7. 

 

 Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења 

уколико Давалац услуге не испуњава обавезе из оквирног споразума као и уговорне 

обавезе.  
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ЗАЛОЖНО ПРАВО 

 

Члан 8. 

 

 Потраживања из закључених појединачних 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. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧЕЊА  

ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 9. 

 

 Након закључења оквирног споразума са једним Даваоцем услуге, када 

настане потреба Наручиоца или појединачних наручиоца за предметом набавке, 

Наручилац, односно појединачни наручилац, ће упутити Даваоцу услуге позив за 

закључење уговора. 

 Код закључења појединачних уговора не могу се мењати битни услови 

из оквирног споразума.  

 Уговори који се закључују на основу оквирног споразума морају се 

доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање појединих 

уговора, закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем 

оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 

 Давалац услуге је дужан да се у року од пет дана одазове позиву за 

закључење појединачног уговора. 

 Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из 

оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова 

плаћања, начина и места испоруке добара. 

 

УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА  

 

Члан 10. 

 

Услуге одржавања морају обухватати: 

  1) Услуге дијагностиковања квара  

 - Преглед од стране стручног лица (сервисера, инжењера); 

 - Утврђивање неисправности; 

 - Сачињавање и достављање извештаја о дијагностиковању квара. 

 

  Достављени извештај мора да садржи следеће податке: 

  - Серијски број уређаја који је предмет поправке; 

  - Време неопходно за поправку; 

  - Списак неисправних делова које је неопходно заменити; 

  - Набавну цену нових резервних делова који замењују неисправне 

делове (за сваки део појединачно) и 

  - Обавештење да је Давалац услуге приликом дијагностиковања квара 

утврдио да би укупна цена услуга и резервних делова била већа од 60% тржишне цене 

самог уређаја који се поправља.  

  - Уколико цена поправке уређаја прелази 60% тржишне вредности 

уређаја, Давалац услуге је дужан да о томе у писаној форми или путем Е маила или 

факса на меморандуму понуђача обавести Наручиоца о цени поправке уређаја и да пре 

извршењa услуге поправке прибави писану сагласност Наручиоца за извршење услуге.  
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2) Услуге порпавке  

  - Замена неисправних делова, назначених у извештају о 

дијагностиковању квара уређаја, новим резервним деловима; 

  - Довођење уређаја који се поправља у исправно стање; 

  - Предаја предметног уређаја Наручиоцу у исправном стању. 

 

 

РАСПОЛОЖИВОСТ СЕРВИСА 

 

Члан 11. 

 

 Расположивост сервиса мора бити 5 радних дана у недељи у периоду од 

08:00 – 18:00 часова.  

 

 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

Члан 12. 

 

  Место извршења услуге је Управа царина,  Народних хероја 63, Нови 

Београд. 

 

НАЧИН ПОЗИВАЊА 

 

Члан 13. 

 

 Овлашћено лице Наручиоца позива Даваоца услуге ради извршења 

предметне услуге  писаним путем. Давалац услуге је дужан да се одазове искључиво 

позиву овлашћеног лица Наручиоца. Позивно писмо може бити упућено од стране 

овлашћеног лица самог Наручиоца или се Даваоцу услуге прослеђује позивно писмо 

Корисника опреме које је оверено потписом овлашћеног лица Наручиоца.  

 У хитним случајевима, позив може бити упућен усменим путем од 

стране овлашћеног лица Наручиоца, при чему је наручилац у обавези да у року од 

једног дана од дана упућеног усменог позива, пошаље и писмени позив Даваоцу услуге.  

 

 

ЗАХТЕВ У ПОГЛЕДУ РОКА ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ 

 

Члан 14.  

 

  1) Рок за преузимање уређаја на локацији Наручиоца, Управа царина, 

Народних хероја 63, Нови Београд, не може бити дужи од 24 сата од пријема позива 

Наручиоца.  

  2) Рок извршења услуге дијагностиковања квара предметног уређаја не 

може бити дужи од 3 дана од дана преузимања истог. 

  3) Рок за поправку предметног уређаја не може бити дужи од 5 дана од 

дана пријема одобрења за поправку.  

 

 

ГАРАНЦИЈА ЗА ИЗВРШЕНЕ УСЛУГЕ 

 

Члан 15. 

 

 Гаранција за извршене услуге сервисирања које су предмет уговора је 

(биће преузето из понуде).  
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ГАРАНЦИЈА ЗА УГРАЂЕНЕ РЕЗЕРВНЕ ДЕЛОВЕ 

 

Члан 16. 

 

 Гарантни рок за уграђене резервне делове је гарантни рок оригиналног 

произвођача, који се рачуна од дана званичне квантитативно – квалитативне 

примопредаје и који се односи на недељиво добро као функционалну целину. 

 У случају замене резервног дела за нови гарантни рок тече од дана 

сачињавања записника о квантитативно-квалитативном пријему услуге. 

 Замењени потрошни материјал и резервни делови морају бити потпуно 

нови и неупотребљавани, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у 

потпуности морају испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према 

техничкој документацији и гаранцији оригиналног произвођача. 

                        

ПАРТНЕРСКИ ОДНОС ПОНУЂАЧА СА ПРОИЗВОЂАЧЕМ ОПРЕМЕ 

 

Члан 17. 

 

 Давалац услуге је доставио одговарајући документ (уговор о пословно-

техничкој сарадњи са произвођачем опреме или потврду произвођача опреме о статусу 

партнерства или гаранцијско писмо произвођача опреме или дилерски уговор или 

други одговарајући документ) о партнерству са произвођачем опреме која је предмет 

одржавања.  

 

НАЧИН ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 

 

Члан 18. 

 

 Услуге, уградња и замена резервних делова који су предмет оквирног 

споразума вршиће се у зависности од потребе, у складу са условима прописаним 

конкурсном документацијом, а до вредности оквирног споразума и вредности 

појединачно закључених уговора, односно до истека рока важности појединачног 

уговора закљученог на основу оквирног споразума. 

 

НЕСПЕЦИФИЦИРАНЕ УСЛУГЕ/ ДОБРА 

 

Члан 19. 

 

 Наручилац задржава право, уколико се укаже потреба за набавком    

услуге/добра који нису наведени у члану 11. овог оквирног споразума а која имају исту 

или сличну намену, да  у оквиру свих закључених уговора, прибави услугу/добро 

другачијих техничних карактеристика од специфицираних у висини која не прелази 5% 

од вредности свих закључених уговора, током примене оквирног споразума. Добављач/ 

Давалац услуге је дужан да о томе благовремено обавести Наручиоца, најкасније у року 

од 24 часа и да пре извршења услуге или набавке услуге/добра  прибави писмену 

сагласност овлашћеног лица Наручиоца. Добављач/Давалац услуге је дужан да достави 

Наручиоцу цену неспецифицираних услуга/добара у року од 24 часа, од пријема 

писменог захтева Наручиоца.  

  Цене неспецифицираних услуга/добара не могу бити веће од 

упоредивих тржишних цена.  

 Код Наручиоца који користе могућност набавке услуге/добра другачијих 

карактеристика, од описаних у члану 11. уговора из оквирног споразума 

(неспецифицирана услуга,) а која имају исту или сличну намену, испод спецификације 

добара/услуге потребно је додати још једну рубрику – ставку која ће гласити на 

„неспецифицирана услуга/добра“ која ће бити изражена у номиналном износу. 
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 Укупна вредност неспецифицираних услуга/добара, из свих закључених 

уговора из оквирног споразума не може бити већа од 5% од вредности које је 

наручилац одредио као процењену вредност за појединачну партију. 

 Наручиоци су дужни да приликом набавке неспецифицираних 

услуга/добара из појединачно закључених уговора, поштују основна начела Закона о 

јавним набавкама и да у свему поступају у складу са одредбама члана 39. Закона, тако 

да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене. 

 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И  

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА 

 

Члан 20. 

 

 Наручилац и Давалац услуге ће констатовати извршење услуге на 

основу радног налога стручног лица Даваоца услуге, који мора бити оверен печатом и 

потписом овлашћеног лица Даваоца услуге и овлашћеног лица Наручиоца. 

 Овлашћено лице Наручиоца је дужно да одмах, а најкасније три дана по 

извршеној услузи обавести Даваоца услуге о уоченом недостатку у извршењу услуге.  

 У случају утврђених недостатака у квалитету  и квантитету извршених 

услуга и функционалних недостатака, Давалац услуге мора исте отклонити најкасније у 

року од 1 дана од дана  пријема рекламације, без новчане надокнаде. 

 Уколико се укаже потреба за набавком неспецифицираних 

услуга/добара из члана 20. Оквирног споразума, лице задужено за праћење реализације 

уговора дужно је да води евиденцију о износу утрошених средства за не 

специфицирана услуге/добра и да при истеку уговора приложи извештај уз плаћање 

последње фактуре по уговору. Извештај мора да садржи доказе да цена 

неспецифицираних услуга/добара не може бити већа од упоредиве тржишне цене. 

 

ВИША СИЛА 

 

Члан 21. 

 

 Уколико после закључења оквирног споразума и уговора наступе 

околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза 

дефинисаних оквирним споразумом и 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 сл. 

 Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 

одговарајуће доказе.  

 

ПРОМЕНА ПОДАТАКА 

 

Члан 22.  

 

 Давалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. Закона о 

јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012), без одлагања писмено 

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

јавне набавке, која наступи током важења оквирног споразума, односно појединачног 

уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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ЗАШТИТА ПОДАТАКА НАРУЧИОЦА 

 

Члан 23.  

 

 Давалац услуге је дужан да приликом 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. 

 

ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

 

Члан 24.  

 

 Наручилац може на основу члана 115. Закон о јавним набавкама након 

закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози.  

 

ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ УГОВОРА 

 

Члан 25.  

 

 Наручилац је дужан да у року од три дана, од дана закључења уговора 

унесу податке у Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то: 

1) назив и адресу наручиоца; 

2) вредност уговора; 

3) датум закључења уговора и  

4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних 

споразума од стране Управе за заједничке послове.  

Оквирни споразум могу користити само наручилац које је прецизно 

наведен у оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може 

утврдити којем наручиоцу је намењен. 

 У случају формално-правних измена статуса корисника из члана 2. 

оквирног споразума, оквирни споразум могу примењивати правни следбеници, са свим 

правима и обавезама претходних корисника оквирног споразума. 

Управа за заједничке послове објављује на на својој интернет 

презентацији закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за 

њихову реализацију. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

 

Члан 26.  

 

 За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе 

Закона о облигационим односима.  

 

Члан 27.  

 

 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 28. 

 

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

уз обострану сагласност уговорних страна. 
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ТРАЈАЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 29. 

 

 Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 

 Уговор важи (попуњава Наручилац) од дана закључења. 

 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. 

 

Члан 30. 

 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 

супротном спорове ће решавати Привредни суд у Београду. 

 

Члан 31. 

 

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

уговорна страна задржава по 3 (три) примерка. 

 

 

НАРУЧИЛАЦ 

 

 ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ 

- потпис - 

   

   

  



Страна 126 од 127 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН 15/2020 

Мај - 2020 

 

XI 
 

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. Закона о јавним 

набавкама 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 
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XII 
 

 

 

И З Ј А В А 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

__________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду поднео 

независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ља 

 

 

 

 

 

 


