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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 404-112/1 од 28.03.2016. године и Решења о образовању комисије за 

јавну набавку број 404-112/2 од 28.03.2016. године  припремљена је: 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

у отвореном поступку за јавну набавку –рачунарске опреме за потребе 

реализације пројекта „Е-управа по мери грађана“ 

ЈН бр.404-122 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

 

 

Поглавље 

 

 

Назив поглавља 

 

Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3. 
 

           II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), 

квалитет, количина и опис добара. 

4. 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 

76. ЗЈН и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 

 

 

13. 

V Критеријуми за доделу уговора 17. 

VI Обрасци који чине саставни део понуде 18. 

VII Модел уговора 30. 

VIII Упутство понуђачима како да сачине понуду 33. 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 
 

 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр 404-122 су добра–рачунарска опрема за потребе реализације 

пројекта „Е-управа по мери грађана, из из општег речника набавки  3020000-

рачунарска опрема и материјал 

 

2. Партије 

 

 

 

II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА. 
Server, 3 komada 
 

CPU Intel Xeon Six Core E5-2620v3 2,4 GHz 

Broj jezgri 6 

L3 Cache 15 MB 

Chipset Intel® C610 Series Chipset 

Memorija [GB] 16 

Takt memorije [MHz] 2133 

Memorija DDR4 

Max. količina memorije [GB] 765 

Broj memorijskih slotova 24 

VGA Integrated Matrox G200eH2 video standard with 
16MB of Video RAM 

RAID HP Smart Array P440ar/2G Controller 

HDD [GB] n/a 

Broj obrtaja [rpm] n/a 

Kontroler SAS 

Optička jedinica DVD±RW 

Mreža 4x 10/100/1000 Ethernet 

Kućište Rack 1U 

Napajanje [W] 2x500W 

Broj slotova za proširenje PCIe 2.0 0 

Broj slotova za proširenje PCIe 3.0 3 

Garancija 3 godine 

Energija i potrošnja   

Redudantno napajanje moguće 

Zadnji panel   

Paralelni priključak n/a 

Serijski priključak 1 
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D-sub priključak 1 

RJ45 priključak 4 

USB 2.0 priključak 4 

USB 3.0 priključak 0 

 
1.Glavni serve za LPA 
-migracija podatak,migracija baze podataka I puštanje postojeće aplikacije u 
rad,podešavanje aplikacije,pokretanje server. 
 
2.Domani srever gradska uprava 
-migracija podataka sa server( file server) 
-migracija domain controrella sa group policuyI user policy sap odešavanjima 
-postavenje novog domain controller sa prekopiranim podešavanjima radi 
nesmetanog rada gradske uprave (raditi preko vikenda zbog funkcionisanja službi) 
-podešavanja I fajlovi moraju biti sačuvani na novim server 
Server se mora da ima konfugurisan raid za backup 
 
3.Domain server backup 
-podešavanja se nakon uspešne migracije starog serveraradi kao backup za slučaj da 
novi server ima problema(pad controller rušenje server itd.) 
Web Server, 1 komad 
 

Tower server sa mogucnoscu konverzije u Rack 4U varijantu 

Matična ploča sa jednim Intel Xeon E3-1220v5 4C/4T 3.0GHz 8MB 

Memorija  8GB DDR4 ECC, podržano 4 memorijskih modula prosirivo do 64GB 

DVD-RW 

Min 2 x 1Gbit integrisana mrežna porta 

2 x 1TB 7.2K SATA HDD, hot-plug 3,5” Business crtitical u RAID 1 konfiguraciji 

Min 4 x PCI Express slotova u kombinaciji: 2x PCIe G3 x8, 1x PCIe G3 x4, 1x legacy PCI 
(converted 1x PCIe G3) 

Min 10 USB potova u kombinaciji (2 napred, 6 pozadi, 2 interni) od cega najmanje 5 USB 3.0 
portova 

2 x Napajanje snage min.450W hot plug  

RAID 0, 1,10, 5, 50 kontroler 

Bez operativnog Sistema 

Tastatura, mis 

3 godine proizvodjacke garancije sa ukljucenom dijagnostikom i zamenom dela na lokaciji 
korisnika 

 
-istalacija server 
-uveyivawe sa glavnim serverom I sistmmop LPA 
-pode[avawe aplikacije 
-integracija sa sajtom grada radi mogu’nosti provere yadu\ivawa gra]ana 
Hard diskovi za servere, 14 komada 
 

kapacitet 1 tb 

Interface SATA 

HD type Hot plug 

Connectivity Single-Port 

Form factor SFF 
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Dimenzije (Š x D x V) 7.57 x 11.86 x 1.57 cm (2.98 x 4.67 x 0.62 in) 

 
- Licence za windows 2012 server 
MS WS12 R2 Std ROK E/F/I/G/S SW, 2 licence 
 
- Pristupne licence za servere, 200 licenci 
 
- Microsoft Office paket (2013-pro), 5 licenci 

 
 
 
 
 
Projektor, 1 komad 
 

Slika 

Izvorna rezolucija 1024 x 768 

Max. rezolucija 1920 x 1200 

Standardna svetlina 3500 lm 

Inherentne proporcije 04:03 

Kompatibilne proporcije 16:09 

Omjer kontrasta 13,000:1 

Omer bacanja 1.95 do 2.15:1 

Digitalni zoom 2x 

vertikalna keystone korekcija -40°/+40° 

Max. vertikalna sinhronizacija 120 Hz 

Max. vodoravna sinkronizacija 100 kHz 

Minimalna vertikalnasinkronizacija 50 Hz 

Maksimalna vodoravna sinkronizacija 30 kHz 

Boja podržana 
1,07 milijarde boja (30-
bitni) 

Projekcijske sočiva 

Vrsta sočiva 

Ručni zoom 

Ručno žarište 

Max. otvor sočiva F/2.41 

Max. blenda sočiva F/2.55 

Minimalna žarišna dužina 21.79 mm 

Maksimalna žarišna dužina 23.99 mm 

Minimalna dijagonalna veličina slike 584.20 mm 

Maksimalna dijagonalna veličina slike 7.62 m 

Min. udaljenost projekcije 1 m 
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Max. udaljenost projekcije 11.90 m 

Optički zoom 1.1x 

Sijalica 

Vrsta Sijalica OSRAM 

Broj Sijalica 1 

Snaga Sijalica 240 W 

Vek trajanja Sijalica u običnom načinu rada 3500 Sat 

Vek trajanja Sijalica u ekonomičnom načinu rada 5000 Sat 

Vek trajanja Sijalica u ExtremeEco načinu rada 7000 Sat 

interfejsi/Ulazi 

Broj HDMI priključaka 1 

HDMI Da 

USB Da 

Kompozitni video Da 

S-Video Da 

VGA ulaz Da 

VGA izlaz Da 

Audio ulazna linija Da 

Audio izlazna linija Da 

Tehničke informacije 

Metoda projekcije 

Gornja granica 

Prednja strana 

Zadnja  strana 

Video kompatibilnost 

EDTV 

HDTV 

NTSC 

PAL 

SDTV 

SECAM 

Kompatibilnost s računarima 

Mac PC 

Windows PC 

3D kompatibilnost DLP 3D 

Zvuk 

Broj zvučnika 1 

Izlazna snaga zvučnika 2 W 

Izlaz zvučnika Mono 

Opis korištenja energije 

snabdevanje električnom energijom 100 V AC~240 V AC 
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Ulazna voltaža 

120 V AC 

230 V AC 

Potrošnja energije 305 W 

Potrošnja struje pri radu (štedljivi način rada) 240 W 

Fizičke karakteristike 

Buka ventilatora 

30 dB Približno Štedljivi 
način rada 

34 dB Približno 
Standardni način rada 

Temperatura 5 °C do 40 °C 

Vlažnost 
80% Maksimalno 
Relativna vlažnost 

Težina (približna) 2.40 kg 

 
- Platno za projektor, 1 komad 

 
PROJEKTOR PLATNO STALAK  1:1 203x203  belo 
 

- Računar, 5 komada 
 

Procesor: Intel® Dual Core™ i3-6100 3,60 GHz Intel® 
H110 

Memorija: 4 GB DDR4 2133 MHz 

Grafička karta: Integrirana, Intel HD 530 

Hard disk: SATA 1TB 

Operativni sistem: Win10 Pro dwng to Win7 Pro 

Optički uređaj: DVD±RW 

Mreža: GLAN 

Format kućišta: Microtower 

Tastatura i miš: USB Optical Mouse & USB Keyboard 

 
- Monitor, 5 komada: 

 

Veličina ekrana i format: 20,7", Wide format 16:9  

Rezolucija i osvetljenje: 1920x1080, 200 cd/m2  

Kontarst: 600:1 static, 5000000:1 dynamic  

Ugao gledanja: 90 °, 65 °, 5 ms  

Audio ulaz: Audio In/Out,DVI-D  

Boja: Crna  

Postolje: Tilt  

Anti-glare Da  

Osvetljenje: LED Backlights  

Interfejs: Plug and Play, User programmable  

 
Laptop, 1 komad: 
 

Masa 1.5kg 

Kamera: Da, HD 720p 
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3g modul: Ne 

Audio: DTS Sound 

Broj memorijskih slotova 2 

Hard Disk  SATA, 7.2 rpm 500GB 

Chipset Integrated with processor 

CPU Intel Pentium 4405U 2.10 GHz,L2 128KB, L3 
2MB 

Grafika Intel HD Graphics 510 

Ekran: 15.6”AntiGlare LED backlit HD 

Rezolucija: 1366x768 

Memorija: DDR3L, 4GB, 1600 MHz 

Maksimalno proširiva memorija: 8GB 

Mreža: 802.11 a/b/g/n802.11 Bluetooth 4.0 
GigabitLan 

Optička jedinica: DVD+-RW DL 

Baterija: Li-IOn 4 ćelije 

Čitač kartica: SDSDHC (SD 2.0) SDXC 

Operativni sistem: Windows 10 Pro 

Dodaci: - audio in-out 1 

- HDMI 

- RJ-45 

- USB 2.0, USB 3.0 

 
Fotoaparat, 2 komada: 
 

Efektivni pikseli 10,1 milion 

Senzor slike Tip: CCD senzor od 1/1,7 in. sa interlinijskim prenosom; Niz filtera boje: 
filteri za RGB primarne boje; Ukupno piksela: 10,39 miliona; Pikseli 
snimanja: 9,98 miliona (3648 x 2736) 

Objektiv Uvećanje: NIKKOR objektiv sa optičkim zumom od 7,1x; Žižna daljina: 
6,0–42,6 mm; Ugao prikaza: ekvivalent formatu ugla prikaza od 35 mm 
[135]: 28 do 200 mm Maksimalni otvor blende: f/2,8–5,6; Konstrukcija 
objektiva: 11 elemenata u 9 grupa; Elementi od ED stakla: 2 elementa 

Smanjenje 
vibracije (VR) 

Fotografije: Pomeranje sočiva (optički sistem) Filmovi: Pomeranje 
sočiva (optički sistem) 

Opseg fokusa (od 
objektiva) 

Normalno snimanje (širokougaona pozicija): približno 50 cm (1 ft 8 in.) 
do beskonačnosti; Normalno snimanje (telefoto pozicija): približno 80 
cm (2 ft 8 in.) do beskonačnosti; U makro režimu (širokougaona 
pozicija): Približno 2 cm (0,8 in.) do beskonačnosti Najmanja udaljenost 
fokusa u makro režimu: približno 2 cm (0,8 in.) do beskonačnosti; U 
makro režimu (telefoto pozicija): Približno 50 cm (1 ft 8 in.) do 
beskonačnosti 

Otvor blende Opseg: 13 koraka; Kontrola blende; Elektronski kontrolisana iris 
dijafragma sa šest lamelica; f-broj: T (f/5,6, f/8); Široki ugao: W (f/2,8, 
f/8) 

Manuelnii fokus Da (Centralni deo uvećan i prikazan, autofokus moguć jednom 
operacijom) 

Zatvarač Brzina zatvarača: 1/4000–8 s, 1/4000–60 s (M režim) i 4 s (Režim 
scene „Vatromet“) 

Merenje Metod: TTL merenje ekspozicije korišćenjem senzora slike; Režim; 
Matrix merenje; Merenje sa prioritetom u centru, spot merenje, spot u 
AF oblasti (sa podrškom do 99 oblasti fokusa) Režim ekspozicije: P, S, 
A i M 
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Tražilo Optičko tražilo: Da; Podešavanje dioptrije: Da 

Ekran Veličina (dužina dijagonale): 7,5 cm (3 in.) Tip: TFT LCD ekran; 
Približno 921.000 tačaka (VGA), sRGB 100% 

Film HD 720p sa stereo zvukom, optički zum, ulaz za spoljni mikrofon 

Medijum za 
snimanje 

Interna memorija: 94 MB 

Postavke ISO 
osetljivosti 

Ručno: ISO 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, HI 1; Automatski: 
Automatsko povećanje od ISO 100 do 800; Automatski fiksiran opseg 
osetljivosti: ISO 100 do 200, 100 do 400; Automatski visoka ISO 
osetljivost: ISO 100 do 1600; Režim noćnog snimanja sa malim šumom 
do ISO 12.800 

Filteri meki, nostalgična sepija, preovlađivanje svetlih tonova, preovlađivanje 
tamnih tonova, visokokontrastno monohromatski, izbor boja, unakrsna 
obrada, ekspozicija zuma, defokusiranje tokom ekspozicije, kreativno 
monohromatski, bojenje 

Ugrađeni blic Vodeći broj: 7,0 (ISO 100, m ); Opseg kontrole blica: široki ugao 
približno 0,3 do 8 m, telefoto približno 0,3 do 4 m. Režim: Automatski, 
automatski sa uklanjanjem efekta crvenih očiju, dosvetljavanje prilikom 
korišćenja blica, isključeno, ručno, spora sinhronizacija, sinhronizacija 
na kraju ekspozicije 

Balans bele boje Režim: Automatski1,2 unapred podešeno manuelno dnevno svetlo 
osvetljenje žaruljom fluorescentno: FL 1, FL 2 i FL 3 Oblačno Ugrađeni 
blic Izbor temperature boje (K) Braketiranje balansa bele boje 

Obrada slike Kontrola slike: Standardno, Neutralno, Izražajne boje, Monohromatski, 
Prilagođena slika i Kontrole; Active D-Lighting 

Formati slike 4:3, 16:9, 3:2 i 1:1 

Format snimanja Filmovi: MOV (Video: MPEG-4 AVC/H.264, Audio: AAC stereo) Audio: 
Stereo WAV (22.050 kHz, 16 bitni) 

RAW razvijanje Balans bele boje, Kompenzacija ekspozicije, Kontrola slike, Kvalitet 
slike, Veličina slike, Kontrola izobličenja i D-Lighting 

Funkcija obrade 
filma (sa 
reprodukcijom) 

Čuvanje samo potrebnog dela filma (Podešavanje početne/krajnje 
tačke) i Čuvanje jednog kadra filma u vidu fotografije 

Interfejs USB velike brzine, PictBridge, HDMI 

Izvor napajanja Baterija: punjiva litijum-jonska baterija, EN-EL14 (7,4 V, 1030 mAh) sa 
ID funkcijom; Performanse baterije: približno 350 snimaka (sa EN-EL14 
baterijom) 

Težina Približno 395 g/14 oz 

Dimenzije (Š x V 
x D) 

Približno 116,7 x 99 x 48,3 mm (4,6 x 3,9 x 1,9 in.) 

Dodatna oprema 
u kompletu 

Kaiš fotoaparata AN-CP21, punjiva litijum-jonska baterija EN-EL14 (7,4 
V, 1030 mAh) sa ID funkcijom, UC-E6, EG-CP16, poklopac objektiva, 
ViewNX 2 CD-ROM 

Opcionalna 
dodatna oprema 

Punjiva litijum-jonska baterija EN-EL14, MH-24, AC adapter EH-5b i 
konektor za napajanje EP-5A, širokougaoni konvertor WC-E75A, 
prstenasti adapter UR-E22, SB-400, SB-600, SB-700, SB-800, SB-900, 
bežični Speedlight upravljač SU-800 

 
Tablet, 1 komad: 
 

Operativni sistem: Android 4.4 KitKat 

Dijagonala ekrana: 7" 
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Interna memorija: 16GB 

Tip procesora: Intel Atom 

 
Diktafon, 1 komad: 
 

Interna memorija: 4 GB Fleš memorija 

Format snimanja: DSS , Sub Band Codec / CELP 

Izvor napajanja: 2 x AAA baterije 

Dimenzije: 104 x 37 x 19.1 mm (bez izbočina) 

Težina: 66 g (uključujući baterije) 

 
Klima uređaj sa ugradnjom, 5 komada: 
 

Kapacitet 12000 BTU 

Kapacitet hlađenja 3,22 kW, Kapacitet grejanja 3,22 kW,R22 gas, Energetska klasa hlađenja E,  

Energetska klasa grejanja E, EER koeficijent 2,41, COP koeficijent 2,6, Self clean, Turbo mode, auto mode, auto  

restart, samodijagnostika kvarova, sleep mode, soft start, timer, Zaštita ventila spoljnje jedinice,Područje rada  

-7°C?T?43°C - Garancija 5 godina  

Posebne karakteristike: Self clean  

Turbo mode 

Auto mode 

auto restart 

samodijagnostika kvarova 

sleep mode 

soft start 

timer 

zaštita ventila spoljne jedinice 

 
Fotokopir, 3 komada: 
 

Funkcionalnost štampač, skener, kopir 

Tip digitalni fotokopir 

Format papira A3, A4 

Rezolucija crna/kolor 600dpi 

Brzina crna/kolor 18ppm za A4 i 9 za A3 format 

Mesečni obim štampe 12000 strana 

Senzor skenera CIS 

Optička rezolucija skenera 1200dpi 

Memorija 32MB 

Kapacitet ulaza 250 lista 

Podržani OS Windows 2000 ili noviji. 

Povezivanje USB 

Potrošni materijal 1144298 TN-116 13000 strana 

 
Štampač, 7 komada: 
 

Brzina crno-belog Normalno: Up to 38 ppm 
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štampanja: 

Prva izlazna stranica 
(spremna) 

Crno-belo: As fast as 5.7 sec 

Print quality black (best) HP FastRes 1200 

Radni ciklus (mesečni, A4) Up to 80,000 pages  

Preporučena mesečna 
količina stranica 

750 to 4,000 

Print technology Laser 

Processor speed 1200 MHz 

Print languages HP PCL 5, HP PCL 6, HP Postscript Level 3 emulation, direct 
PDF (v1.7) printing, URF, PCLM, PWG 

Display 2-line backlit LCD graphic display 

Rezervni kertridži HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge (3,100 pages) CF226A 

  HP 26X Black LaserJet Toner Cartridge (9,000 pages) 
CF226X 

 
Računar, 4 komada: 
 

Matična ploča: Intel 

Procesor: Intel i3-4160 3.6GHz 

Chipset: H81 

Memorija DDR3 4GB 1600MHz 

Broj slotova za memoriju: 2 

Hard Disk: 500GB, 7200 rpm, 

Grafička karta: Intel HD integrisana sa deljenom memorijom 

Optički uređaj: DVD-RW 

Operativni sistem: Windows 8.1 Pro 

DVI port 1 

VGA port  1 

USB 2.0 port 4 

USB 3.0 port 2 

Kućište Micro Tower 

Napajanje 180W 

Tastatura USB SRB Latin 

 
Monitor, 4 komada: 
 

Dijagonala 18.5" 

Pozadinsko osvetljenje LED 

Tip panela TN 

Rezolucija 1366 x 768 HD ready 

Odnos stranica 16:09 

Vreme Odziva 5ms 

Osvežavanje 60Hz 

Veličina piksela 0.3 mm 

Osvetljenje 200 cd/m2 

Kontrast 600:01:00 
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Dinamički kontrast 5 000 000 : 1 

Ugao vidljivosti - Horizontalno 90° 

Ugao vidljivosti - Vertikalno 65° 

VGA(D-Sub) Da 

DVI Da 

Dimenzije 

44.14 x 18.9 x 33.86 cm (ŠxDxV) (sa 
postoljem) 

44.14 x 4.54 x 27.77 cm (ŠxDxV) (bez 
postolja) 

Masa 2.7 kg (bez postolja) 

 
UPS uređaj, 3 komada: 
 

Izlazna snaga 900W 

Tehnologija  Line interactive AVR, Pure sinewave 

Izlazni napon 230V 

Vreme punjenja 5h 

Dodatna zaštita RJ45 

Izlazni priključci  8x IEC-320-C13 

Ulazni priključci  1x IEC-320-C14 

 
NAS Storage, 1 komad: 
 

Procesor: Marvell 6282 1.6GHz 

Memorija: 512MB DDR III 

Flash memorija: 16MB 

Mesto za Hard Disk: 2 

Maksimalni kapacitet: 2x6TB 

Raid: 0, 1, JBOD 

LAN portovi (1000Mbit): 1 

USB 2.0 utičnice: 1 (napred) 

USB 3.0 utičnice 2 (nazad) 

Dimenzije: 165.5x85x218.4mm 

 
Hard Disk za NAS Storage, 2 komada: 
 

Format: 3.5" 

Povezivanje: Sata 3 

Kapacitet: 2 TB 

Bafer: 64MB 

Broj obrtaja u minuti: 7200 rpm 

 

 

Понуђач је у обавези да  опрему испоручи и исталира у Зајечару-трошкови испоруке и 

уграђње су урачунати у цену. 

За све понуђене производе је дужан да достави изјаву о пореклу.Производи морају да 

буду домаћег порекла,из земаља ЕУ,земаља кандидата за ЕУ и  земље потенцијалних 

кандидата за ЕУ.У случају да потенцијални понуђач не достави тражена 

документа,комисија задржава право да понуду прогласи неодговарајућо 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне 

услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и 

то: 
 

 
 

Р.бр 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. 

тач. 1) ЗЈН); 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом понуђач 

под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне 

набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став 

2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом 

 

 

2. 

 

Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре 

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

 

3. 

 

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији (чл. 75. 

ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

 

4. 

Да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази 

у време подношења понуде (чл. 75. 

ст. 2. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 

у наредној табели, и то: 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI ове 

конкурсне документације), којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава додатне услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 

дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

 

 

 

 

 

 
Промет за задње три године од минимум 

15.000.000,00 динара 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

 

 

/ 

3. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

 

Минимум једно возило 

4. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 

 

 

 

Минимум три радника у стално радном 

односу 

 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4. 

и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у 

табеларном приказу додатних услова под редним бројем 1, 2, 3. и 4, у складу са 

чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 5. у 

поглављу VI ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 

јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане 

овом конкурсном документацијом.  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 

4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ 
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подизвођача (Образац 6. у поглављу VI ове конкурсне документације), потписану 

од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне 

услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу VI 

ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране овлашћеног лица 

сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 

до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

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

 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија 

је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних 

доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид оригинал или 

оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, 

примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави тражене 

доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

Докази које ће наручилац захтевати су: 

 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  

Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег регистра. 

2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 

Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 

основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 

лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата податке из 

казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног 

суда доставити И УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело 

примања мита; 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 
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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.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  

Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 

прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у 

поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 

1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу додатних услова – Доказ: 

- извештај о бонитету 

2) Технички капацитет, услов под редним бројем 3. наведен у 

табеларном приказу додатних услова – Доказ: 

-фотокопија саобраћајне дозволе 

3) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4. наведен у 

табеларном приказу додатних услова – Доказ: 

-доказ о пријави радника  

 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. ст. 

1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 

доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 

којим се уређује електронски документ. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 

јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 

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

документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 

стране надлежних органа те државе. 
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V  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 

 

1. Критеријум за доделу уговора 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Економски 

најповољнија понуда“ са следећим критеријумима: 

 

1.Понуђена цена                                    80 пондера 

 

    Цц= Цмин*80 

             Цпон 

 

2.Рок испоруке   20 пондера 

 

  Р= Рмин*20 

        Р пон 

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити 

доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем 

пондера или истом понуђеном ценом  

 

Уколико две или више понуда имају исту број пондера, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио најнижу цену, услучају да буду два понуђача са 

истом понуђеном ценом  биће изабран онај који је понудио дужи гарантни рок. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који 

буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су 

поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити 

обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни 

рок . Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то 

тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и 

боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 

који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем 

жреба. 
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VI ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 

                      ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара-

рачунарске опреме за потребе реализације пројекта“Е-управа по мери грађања“, ЈН 

број 404-122 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

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

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

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

 

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

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

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

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

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

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

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

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

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

заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА-РАЧУНАРСКА ОПРЕМЕ ЗА 

ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА „Е-УПРАВА ПО МЕРИ ГРАЂАНА“ 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок испоруке 

 

 

 

Гарантни период 

 

 

 

Место и начин испоруке 

 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

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

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

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

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

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

понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 

ПОПУНИ 

 
Предмет 

ЈН 

Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна 

цена  без 

ПДВ-а  

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Server 3     

Web Server 1     

Migracija 

postojecih 

podataka, 

sa servera 

na server 

1     

Instalacija 

postojece 

opreme 

1     

Migracija 

podataka sa 

pozicije 

uprava 

1     

Hard 

diskovi za 

servere 

14     

Windows 

Server 2012 

MS WS12 

R2 Std ROK 

E/F/I/G/S 

SW 

2     

CAL 

Licencse 

Pristupne 

licence za 

servere 

200     

Microsoft 

Office paket 

(2013-pro) 

5     

Projektor 1     

Platno za 

projektor 

1     
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Računar 5     

Monitor 5     

Laptop 1     

Fotoaparat 2     

Tablet 1     

Diktafon 1     

Klima 

uređaj sa 

ugradnjom 

5     

Fotokopir 3     

Štampač 7     

Računar 4     

Monitor 4     

UPS uređaj 3     

NAS 

Storage 

1     

Hard Disk 

za NAS 

Storage 

2     

УКУПНО:   

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 

 у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
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 у колони 5. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 

колони 3.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); На крају 

уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени 

предмет јавне набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом 

(наведену у колони 4.) са траженим количинама (које су наведене у колони 2.); 

На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.404-122 26/39 

  

 

(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр.404-122 27/39 

  

 

 (ОБРАЗАЦ 4) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара-рачунарске опреме за потребе реализације пројекта“ Е-

управа по мери грађана“  број ј.н.404-122  поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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

понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 

конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 

односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 

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

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

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

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

ЗЈН. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 
 

 
 

 

 

(ОБРАЗАЦ 5) 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке добара-рачунарске опреме за потребе реализације 

пројекта“Е-управа по мери грађана“ број 404-122 испуњава све услове из чл. 75. и 76. 

ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема 

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

предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 

       - извештај о бонитету 

       -фотокопија саобраћајне дозволе 

       -доказ о пријави радника  

 

 

 

Место:_____________                                                                Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

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

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом, на који 

начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из 

члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем 

следећу     

 

И З Ј А В У 

 

 

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара-рачунарске опреме за потребе 

реализације пројекта“Е-управа по мери грађана“ број404-122 испуњава све услове из 

чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 

1. тач. 2) ЗЈН); 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 

седиште на њеној територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 

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

нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О ИСПОРУЦИ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ЗА ПОТРЕБЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

ПРОЈЕКТА“Е-УПРАВА ПО МЕРИ ГРАЂАНА“ 

 

Закључен између: 
Наручиоца Града Зајечара 

са седиштем у Зајечару, улица Трг ослобођења бр.1., ПИБ:101757838  

кога заступа градоначелник Велимир Огњеновић 

(у даљем тексту: …................) 

 

и 

 

................................................................................................ 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., 

ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 

Телефон:............................Телефакс: 

кога заступа...................................................................  

(у даљем тексту: …...............), 

 

Основ уговора: 

ЈН Број:404-122 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од............................... 

 
Предмет Уговора 

 

Члан 1. 

 

Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђач као најповољнијег 

понуђача за набавку добара-рачунарке опреме за потребе реализације пројекта „Е-

управа по  мери грађана“, по спроведеном поступку јавне набавке бр.404-122, у 

поступку јавне набавке велике  вредности. 

Члан 2. 

 

Предмет Уговора је испорука добара-рачунарске опреме за потребе реализације 

пројекта „Е-управа по  мери грађана“,  и ближе је одређен усвојеном понудом понуђача 

број ______  од ________2016. године, која је саставни део овог Уговора. 

Вредност добара - цена 

 

Члан 3. 

Уговорне стране утврђују да цена свих услуга који су предмет овог Уговора износи:      

______________  динара без ПДВ, 

 _______________ ПДВ 

  ______________  динара, са ПДВ, 
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а добијена је на основу јединичних цена из усвојене понуде Понуђача број _______ од 

_______2016. године. 

Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања цене 

елемената на основу којих је одређена. 

Средства за поменуту набавку обежбеђена су  од стране ГИЗ-а. 

 

Услови и начин плаћања 

Члан 4. 

 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши 

________________________( понуђач је дужан да упише начин плаћања) 

Члан 5. 

 

Рок испоруке добара 

Рок испоруке добара __________ дана понуђач је дужан да упише начин плаћања) 

Члан 6. 

 

Извођач ће део уговорених услуга извршити преко подизвођача Предузећа 

______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ 

_____, матични број _______. 

Извођач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорених обавеза, те и за 

радове изведене од стране подизвођача, као да их је сам извео. 

 

Раскид Уговора 

 

Члан 7. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Понуђач касни  

са испоруком карата дуже од 5 дана. 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико пружене услуге   

не одговарају прописима или стандардима  и квалитету наведеном у понуди Понуђача. 

Наручилац може једнострано раскинути уговор и у случају недостатка средстава за 

његову реализацију. 

Остале одредбе 

Члан 8. 

 

За све што овим Уговором није посебно  одређено  важи Закон о облигационим 

односима. 

Члан 9. 

 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   понуда Понуђача бр. ________ од __________2016. Године 

- меница за добро извршење посла 
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Члан 10. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно. 

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару. 

Члан 11. 

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна., и важи до 

реализације истог. 

Члан 12. 

 

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну. 

 

 

 

  ЗА НАРУЧИОЦА                                                                 ЗА ПОНУЂАЧА                                                                                       
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VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 

се први пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Град Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000 Зајечар  са 

назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – рачунарске опреме за потребе 

реализације пројекта“Е-управа по мери грађања“ЈН бр.404-122 НЕ ОТВАРАТИ”. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

.20.06.2016. године до .08,00 часова  

    

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 

понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 

редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 

предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 

сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 

која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 

неблаговременом. Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка 

отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  

Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1);  

 Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 

 Модел уговора; 

 

3. ПАРТИЈЕ 
Набавка није обликована по партијама 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 

понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Град Зајечар,Трг 

ослобођења бр.1,19000 Зајечар,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку ,,Понуда за јавну набавку добара – рачунарске 

опреме за потребе реализације пројекта“Е-управа по мери грађања“ЈН бр.404-122 

- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку ,,Понуда за јавну набавку добара – рачунарске 

опреме за потребе реализације пројекта“Е-управа по мери грађања“ЈН бр.404-122 

- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку ,,Понуда за јавну набавку добара – рачунарске 

опреме за потребе реализације пројекта“Е-управа по мери грађања“ЈН бр.404-122 

- НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку ,,Понуда за јавну набавку добара – 

рачунарске опреме за потребе реализације пројекта“Е-управа по мери 

грађања“ЈН бр.404-122 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 

заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Образац 1 у поглављу VI), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или 

подноси понуду са подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(Образац 1 у поглављу VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне 

вредности набавке који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као 

и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 

набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу VI). 
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Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

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

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

ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

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

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) 

ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац 5. у поглављу VI). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања је одмах по испоруци у року до дана 45 , на основу документа који 

испоставља понуђач, а којим је потврђена испостављеног рачуна и записника о 

приопредаји.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција за испоручена добра не може бити краћа од 24 месеци од дана (испоруке 

добара,). 

 

9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 

понуду. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 

с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачунато испорука и монтажа и исталирање целокупне опреме 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. ЗЈН. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 

 

 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

-Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде банкарску гаранцију у 

висини  од 5%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а, са роком завења од минимум 60 

дана. 

-Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију дату уз понуду уколико: понуђач након 

истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач 

коме је додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач 

коме је додељен уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у 

складу са захтевима из конкурсне документације. 

-Наручилац ће вратити банкарску гаранцију понуђачима са којима није закључен 

уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

-Уколико понуђач не достави банкарску гаранцију понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива. 

-Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да приликом 

потписивања уговора достави меницу, са меничним овлашћењем,картоном 

депонованих потписа и овереним захтевом од пословне банке за регистрацију менице 

на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а, са роком важности од 60 дана за 

добро извршење посла. 

-Понуђак чија понуда буде изабрана као најповољнија и са који наручилац потписе 

уговор дужан је да приликом примопредаје опреме преда меницу са меничним 

овлашћењем,картоном депонованих потписа и овереним захтевом од пословне банке за 

регистрацију менице за отклањање грешака у гарантном року на износ од 5% од 

вредности понуде без ПДВ-а са роком важности од 24.месеца од момента примопредаје 

добара од када и тече гарантни рок 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање 
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13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Град Зајечар,Трг ослобођења 

бр.1,19000 Зајечат или на мејл sasa.matijevic@zajecar.info  или на факс 019-421-712  

тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и 

неправилности у конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.404-122 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање дана 

пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  

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

20. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од 

друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 

страна дужна да то и учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

 

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 

односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 

понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 

омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  
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15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ 

ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 

ЗАХТЕВА  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

који има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 

претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама ЗЈН. 

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на 

e-mail.sasa.matijevic@zajecar.info , факсом на број019-421713 или препорученом 

пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 

поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није 

другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 

учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 

на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два дана 

од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

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

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

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

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 

10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 

захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 

је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

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

2) назив и адресу наручиоца; 
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3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

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

7) потпис подносиоца. 

 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 

Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

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

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 

реализован, као и датум извршења налога.  

* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог 

рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај 

начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - .120.000,00 динара;  

 

 

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права;  

   (7) сврха: ЗЗП; Град Зајечар; јавна набавка број 404-122 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  

   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  

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

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

таксе наведене под тачком 1, или  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 

за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 

консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 

буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 

осигурање и други корисници јавних средстава), или  

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код  

 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

 
 


