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На пснпву члана 39. и 61. Закпна п јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015, 
у даљем тексту: ЗЈН) и члана 6. Правилника п пбавезним елементима кпнкурсне дпкументације у 
ппступцима јавних набавки и начину дпказиваоа испуоенпсти услпва („Сл. гласник РС” бр. 88/2015) , 
Одлуке п ппкретаоу ппступка јавне набавке мале вреднпсти  брпј 404-23/2016 пд 26.05.2016. гпдине, и 
Решеоа п именпваоу кпмисије за јавну набавку брпј 404-23/2016 пд 26.05.2016.гпдине припремљена 
је:  

КОНКУРСНА 
ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
за јавну набавку мале вреднпсти – набавка дпбара  набавка рачунара и рачунарске ппреме 

ЈН брпј 404-23/2016 
 
 Кпнкурсна дпкументација садржи:  
 

I  Општи ппдаци п јавнпј набавци  
 3  

II  Ппдаци п предмету јавне набавке  3 

III  Техничке карактеристике предмета јавне набавке  4 

IV  
Услпви за учешће у ппступку јавне набавке и упутствп за дпказиваое 
испуоенпсти услпва,  

10  

V     
Упутствп ппнуђачима какп да сачине ппнуду  

11  

VI  Критеријум за пцеоиваое ппнуде  16  

VII  Oпбрасци кпнкурсне дпкументације   17 

VIII  Мпдел угпвпра  36 
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I     ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

   

1. Наручилац јавне набавке:   Општина Осечина,  матични брпј: 07256230, 

Ппрески идентификаципни брпј: 101598037  

Интернет страница Наручипца: www.osecina.com  

  

2.  Врста ппступка јавне набавке   

Предметна јавна набавка се спрпвпди у ппступку јавне набавке мале вреднпсти на пснпву члана 39. 

Закпна п јавним набавкама („Сл.гласник РС“, брпј 124/2012, 14/2015 и 68/2015).  

3. Циљ ппступка:  

 Ппступак јавне набавке се спрпвпди ради закључеоа Угпвпра п јавнпј набавци   

  

4. Предмет јавне набавке  

Предмет јавне набавке брпј 404-23/2016 је набавка дпбара:   

Набавка рачунара и рачунарске опреме, а према спецификацији и карактеристикама садржаним у 

кпнкурснпј дпкументацији.  

  

Назив и пзнака из ппштег речника набавке:   

30230000 – рачунарска ппрема  

  

Врста и ппис предмета јавне набавке саставни је деп кпнкурсне дпкументације.  

  

5.  Кпнтакт пспба у ппступку јавне набавке    

Милан Урпшевић,  е-маил: soosecina@mts.rs  

факс: 014/451-158 

            

II   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 Предмет јавне набавке брпј 404-23/2016 је набавка рачунара и рачунарске ппреме.  

Назив и пзнака из ппштег речника набавке: 30230000 Рачунарска ппрема.  

  

  

  

  

  

  

  

  

mailto:soosecina@mts.rs
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III   ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

Ппнуђач је пбавезан да ппнуди дпбра у свему у складу са наведеним техничким спецификацијама.   

Ппнуђач кпме буде дпдељен угпвпр дужан је да Наручипцу, приликпм исппруке дпбара, дпстави 

прпизвпђачке гаранције за сва ппнуђена дпбра.  

(збпг техничких израза пвај деп текста писан је латиничним писмпм)  

  
DESKTOP RAČUNARI -  2 komada 

 

Računar Minimalne tehničke karakteristike 

Procesor INTEL Core i3-4170 ,  3MB cache ili ekvivalent 

Memorija min 4GB DDR3 

Hard disk SATA, min 500GB 

Optički ureĎaj DVD-RW 

Grafička karta integrisana na ploči ili procesoru 

Mrežna karta integrisana na ploči  

Maticna ploca  

micro ATX, Tip memorije DDR3, max 16GB , 1xPCI-E 

x16 ili više, 1x PCI-E x1 ili više, 2x SATAIII ili više, 
2xSATA II ili više, GLAN, 7.1 Sound, 1xDVI-D Dual link 

ili više, 1x VGA D-Sub ili više, 2x PS2, 2xUSB3.0 ili više, 
2xUSB2.0 ili više 

Kućište 

Napajanje 

Snaga napajanja 500W 

Ležišta za spoljne ureĎaje 
5.25" x2 

Unutrašnja ležišta 
Unutrašnja 3.5" ležišta x3 

Priključci napred 

USB 2.0 x2 
Audio 2x 3.5mm (izlaz + ulaz) 

Tastatura YU žična 

Miš Optički žični 

Sertifikati/standardi Energy star 6.1, ROHS, WEEE 

Garancija 24 meseca 
 

 

MONITOR -  2 komada  

  

Ekran 

Veličina ekrana: 21.5" Rezolucija: 1.920 x 1.080 Tip ekrana: TFT LCD Tip panela: TN 

Pozadinsko osvetljenje: LED Odnos stranica: 16:9 

Nativni kontrast: 600:1 Dinamički kontrast: 10.000.000:1 Osvetljenje: 200cd/m&#178; Odziv: 

5ms Uglovi gledanja: 90° horizontalni, 65° 

vertikalni Vertikalno osvežavanje: 60Hz Veličina piksela: 0.248mm Paleta boja: 16.7 miliona 
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boja 

Priključci / Slotovi VGA D-sub: 1 Ostali priključci / Slotovi: Kensington security lock slot 

Fizičke karakteristike Pomeranje: Tilt Montiranje na zid: VESA 100mm x 100mm Masa: 

2.61kg (sa postoljem) Boja: Crna 

Garancija Garancija: 2 godine Top of Form 
 

  

 

 

LAPTOP RAČUNARI  -  1 komad 

 

Ekran  
Veličina ekrana 15.6"  

Rezolucija ekrana 1.366 x 768  

Format rezolucije WXGA  

Tip panela LED  

Ostalo High-brightness 200-nit, Glare  
 

 

Procesor 
/ Čipset  

Klasa procesora Intel® Pentium®  

Model procesora N3700  

Broj jezgara procesora 4  

Radni takt procesora 1.6 GHz (2.4 GHz)  

Keš memorija procesora 2MB Intel® Smart cache  

Ostalo 14nm, Braswell  
 

 

Memorija 

(RAM)  

Memorija (RAM) 4GB  

Tip memorije DDR3  

Broj slotova 1  

Popunjeni slotovi 1  

Maksimalno podržano 8GB  

Ostalo Low-voltage memorija  
 

 

Grafika  
Grafika nVidia® GeForce®  

Model grafike GeForce® 920M  

Količina grafičke memorije 1GB  

Tip grafičke memorije GDDR3  
 

 

Dodatna 

grafika  

ProizvoĎač Intel® HD Graphics  

Model HD Graphics  

Tip memorije Deljena  
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Skladištenje 
podataka  

Tip skladištenja Hard disk  

Hard disk 1TB  

Broj obrtaja diska 5.400rpm  

Hard disk interfejs SATA  

Optički ureĎaj DVD±RW DL  
 

 

Mreža  
Wi-Fi Da  

Bežični mrežni standardi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  

Bluetooth™ Da  

Bluetooth™ verzija 4.0  

Žična mreža (LAN) 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)  
 

 

Priključci 
/ Slotovi  

HDMI priključci 1x HDMI  

VGA D-sub 1  

Ukupno USB priključaka 2  

USB 3.0 priključci 1  

USB 2.0 priključci 1  

RJ-45 (LAN) 1  

Audio 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon)  

Čitač kartica 2-u-1  

Ostali priključci / Slotovi Kensington security  
 

 

Kamera  
Rezolucija VGA  

 

 

Audio  
Zvučnici 2.0  

Mikrofon UgraĎen  

Ostalo High Definition, SonicMaster  
 

 

Tastatura  
Slovni raspored tastera EN (US)  

Numerički deo tastature Da  

Ostalo Multi-touch touchpad, Chiclet (island style)  
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Baterija  
Tip Litijum-polimerska  

Broj ćelija baterije 2  
 

 

Softver  
Operativni sistem FreeDOS  

 

 

Fizičke 
karakteri

stike  

Dimenzije 382mm x 256mm x 25.8mm  

Masa 2.3kg  

Masa (raspon) 2kg - 3kg  

Boja Crna  
 

 

Ostale 
karakteri

stike  

Podržane tehnologije nVidia® Optimus™  
 

 

Garancija  
Garancija 2 godine  

 

 

 

 

ŠTAMPAČI  -  3 komada 

 

Štampa 

Tip: Laserski Boja: Monohromatski (crno-beli) Format: A4 Sistem štampe: KYOCERA ECOSYS 

Laser Rezolucija štampe: 1.200 x 1.200 

dpi Duplex štampa: Da Brzina monohromatske štampe: 35ppm Vreme štampe prve strane: 8 

sekundi Maksimalni mesečni obim štampe: 

50.000 strana 

Povezivost Povezivost: LAN (mrežni), USB Ostale osobine: USB 2.0 priključak, 10/100Mbps 

Ethernet protok 

Ostalo 

Displej: Monohromatski LCD Procesor: 465/500MHz PowerPC Memorija: 256MB (maksimalno 

podržano 1.280MB) Emulacije: PCL6, 

PCL5c, PCL-XL, PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, IBM Proprinter X24E, LQ-850, Diablo 

630, Line printer, PDF Direct Print 

Kapacitet fioke: 250 listova (maksimalni kapacitet: 800 listova), 50 listova (multipurpose 

tray) Podržana debljina papira: 60g/m&#178; - 

220g/m&#178; Nivo buke: 53.5dB 

Fizičke karakteristike: 

Dimenzije: 393mm x 375mm x 267mm Masa: 12kg Boja: Sivo-crna 

Toneri ukupnog kapaciteta: priblizno 23.900 strana pri 5% pokrivenosti 

Garancija Garancija: 2 godine 
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SKENER -  1 komada 
 

Karakteristike Tip: Flatbed Format: A4 Senzor: Color Epson MatrixCCD™ Lampa: 

ReadyScan™ LED Dubina boja: 48-bit Color, 16-bit Grayscale 

Rezolucija Nativna rezolucija: 2.400dpi x 1.200dpi Podržana rezolucija: 4.800dpi x 4.800dpi 

ADF: 600dpi x 600dpi 

Brzina skeniranja 

Preview: 15ppm (A4, 200dpi) Monohromatsko: 18ppm (A4, 200dpi, sa ADF-om), 8.57ppm 

(A4, 200dpi, flatbed) U boji: 12ppm (A4, 

200dpi, sa ADF-om), 6.67ppm (A4, 200dpi, flatbed) 

Ostalo 

Kapacitet fioke: 40 listova (Automatic Document Feeder) Podržane tehnologije: Micro Step 

Drive™ Softver: ABBYY® 

FineReader® Sprint Plus OCR, Nuance ScanSoft® PaperPort® SE 

Povezivost USB 2.0: 1 

Fizičke karakteristike Boja: Srebrna Dimenzije: 470mm x 317.5mm x 122mm Masa: 

3.9kg Pakovanje: USB kabl, Automatic Document Feeder 

Garancija Garancija: 12 meseci 
 

 

 

FOTOKOPIR APARAT – multifunkcijski -  1 komad 

Funkcionalnost  Digitalni fotokopir  

Tip  Laser  

Format papira  A3, A4  

Rezolucija crna/kolor  600dpi  

Brzina crna/kolor  20ppm  

Senzor skenera  CIS  

Optička rezolucija 
skenera  

600dpi  

Memorija  256MB  

Kapacitet ulaza  550 lista  

Podržani OS  Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.4 ili noviji.  

Povezivanje  USB, Ethernet 100Base-TX/10Base-T  

Potrošni material/toner 
cartridge 

14600str. pri 5% pokrivenosti 

Dvostrana štampa  Da. U standardu.  

Mreža  Da, 10/100Mbps  
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 Обавезе изабраног понуђача су: 

  

 Испорука рачунара, рачунарске опреме, лаптоп  рачунара и штампача, у свему према датој 

Техничкој спецификацији и  

 

 Сервисирање у гарантном року 

 
 Понуђени рачунари треба да испуњавају услов, односно да поседују сертификат Energy 

Star 6.1 , ROHS, WEEE а понуђачи су дужни да уз понуду доставе тражени сертификат.  
 

 Понуђач је у обавези да уз понуду достави и техничку спецификацију произвођача опреме 

или каталог произвођача са техничким карактеристикама опреме коју нуди у својој 
понуди. 

Уколико понуђач не достави техничку спецификацију произвођача опреме  или каталог 
произвођача опреме коју нуди, наручилац ће одбити његову понуду као неодговарајућу. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО ЗА  

ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  

  

4.1     Обавезни услпви за учешће (члан 75. Закпна)  

Правп на учешће у ппступку јавне набавке има сваки заинтереспвани ппнуђач кпји испуоава 

пбавезне услпве за учешће из члана 75. Закпна, и тп:  

4.1.1. да је ппнуђач регистрпван кпд надлежнпг пргана, пднпснп уписан у пдгпварајући 

регистар;  

4.1.2. да ппнуђач и оегпв закпнски заступник нису псуђивани за некп пд кривичних дела кап 

члан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за кривична дела прптив 
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привреде, кривична дела прптив живптне средине, кривичнп делп примаоа или 

даваоа мита, кривичнп делп преваре;  

4.1.3.  да је ппнуђач измирип дпспеле ппрезе, дппринпсе и друге јавне дажбине у складу са 

прпписима Републике Србије или стране државе када има седиште на оенпј 

теритприји;  

  

4.2.  Дпказиваое испуоенпсти пбавезних услпва   

У складу са чланпм 77. став 1. ЗЈН, испуоенпст пбавезних услпва из члана 75. ЗЈН се дпказује на следећи 

начин:  

1) За тачку 4.1.1. извпд из регистра Агенције за привредне регистре, пднпснп извпд из регистра 

надлежнпг Привреднпг суда  

2) За тачку 4.1.2. извпд из казнене евиденције, пднпснп увереоа надлежнпсг суда и надлежне 

пплицијске управе Министарства унутрашоих ппслпва да привреднп друштвп кап и оегпв 

закпнски заступник (укпликп привреднп друштвп има више закпнских заступника – за свакпг 

пд заступника привреднпг друштва ппјединачнп) није псуђиван за некп пд кривичних дела 

кап члан прганизпване криминалне групе, да није псуђиван за некп пд кривичних дела 

прптив привреде, кривична дела прптив заштите живптне средине, кривичнп делп примаоа 

или даваоа мита, кривичнп делп преваре.  

3) За тачку 4.1.3.  увереое ппреске управе Министарства финансија и привреде да је ппнуђач 

измирип дпспеле ппрезе и дппринпсе и Увереое надлежне лпкалне сампуправе да је 

ппнуђач измирип пбавезе пп пснпву извпрних лпкалних јавних прихпда или  Пптврда 

надлежнпг пргана да се ппнуђач налази у ппступку приватизације.  

  

- Дпкази наведени ппд тачкама 2. и 3.  не мпгу бити старији пд 2 (два) месеца пре птвараоа ппнуда.  

- Дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама.  

- Наручилац мпже пре дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђача, чија је ппнуда на 

пснпву извештаја кпмисије за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид 

пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа.  

- Акп ппнуђач у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на 

увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, наручилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 

неприхватљиву.  

- Акп ппнуђач у ппнуди наведе да ће делимичнп извршеое набавке ппверити ппдизвпђачу, ппнуђач 

је дужан да за ппдизвпђаче дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва из члана 75. став 1. тач 

1) дп 3) Закпна п јавним набавкама, а дпказ п испуоенпсти услпва из члана 75. став 1. тачка 5) пвпг 

закпна за деп набавке кпји ће извршити прекп ппдизвпђача.  

- Ппнуду мпже ппднети група ппнуђача. Сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни пбавезне 

услпве из члана 75. став 1. тач. 1) дп 3) Закпна п јавним набавкама, а дпдатне услпве испуоавају 

заједнп. Услпв из члана 75. став 1. тачка 5) пвпг закпна дужан је да испуни ппнуђач из групе 

ппнуђача кпјем је ппверенп извршеое дела набавке за кпји је неппхпдна испуоенпст тпг услпва.  

- Укпликп је дпказ п испуоенпсти услпва електрпнски дпкумент, ппнуђач дпставља кппију 

електрпнскпг дпкумента у писанпм пблику, у складу са закпнпм кпјим се уређује електрпнски 

дпкумент, псим укпликп ппднпси електрпнску ппнуду када се дпказ дпставља у извпрнпм 

електрпнскпм пблику.  

- Акп ппнуђач има седиште у другпј држави, наручилац мпже да прпвери да ли су дпкументи кпјима 

ппнуђач дпказује испуоенпст тражених услпва издати пд стране надлежних пргана те државе.   

- Акп се у држави у кпјпј ппнуђач има седиште не издају дпкази из члана 77. пвпг закпна, ппнуђач 

мпже, уместп дпказа, прилпжити свпју писану изјаву, дату ппд кривичнпм и материјалнпм 

пдгпвпрнпшћу пверену пред судским или управним прганпм, јавним бележникпм или другим 

надлежним прганпм те државе.  
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- На пснпву члана 78. став 5. ЗЈН ппнуђач уписан у Регистар ппнуђача није дужан, да приликпм 
ппднпшеоа ппнуде,  дпстави дпказе п испуоенпсти пбавезних услпва ( чл. 75. став 1. тач. 1. дп 3. 
ЗЈН), дпвпљнп је да извпђач да изјаву у Обрасцу  1 пдн. да ппдизвпђач да изјаву у Обрасцу 2 акп се 
ппнуда ппднпси са ппдизвпђачем.  

- Дпкази п испуоенпсти услпва мпгу се дпстављати у непвереним кппијама.  

- Наручилац мпже пре дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра, захтевати пд ппнуђача, чија је ппнуда на 

пснпву извештаја кпмисије за јавну набавку пцеоена кап најппвпљнија, да дпстави на увид 

пригинал или пверену кппију свих или ппјединих дпказа.  

- Акп ппнуђач у пстављенпм, примеренпм рпку кпји не мпже бити краћи пд пет дана, не дпстави на 

увид пригинал или пверену кппију тражених дпказа, наручилац ће оегпву ппнуду пдбити кап 

неприхватљиву.  

- Ппнуђач је у пбавези да прилпжи све тражене дпказе. У супрптнпм ппнуда ће се сматрати 
неприхватљивпм и иста ће се пдбити.  

  

НАПОМЕНА: Наручилац задржава правп да изврши увид у ппстпјаое финансијских, ппслпвних, 

техничких и кадрпвских капацитета кпд ппнуђача.  

   

V   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  

 Ппнуђачи мпрају испуоавати све услпве за учешће у ппступку јавне набавке пдређене ЗЈН, а ппнуду 

припремају и ппднпсе у складу са кпнкурснпм дпкументацијпм и ппзивпм. У супрптнпм , ппнуда се пдбија.  

 5.1       Ппдаци п језику на кпјем ппнуда мпра да буде састављена Ппнуда мпра бити сачиоена на српскпм 

језику.  

 5.2  Ппднпшеое ппнуда  

5.2.1 Ппнуђач ппднпси ппнуду неппсреднп или путем ппште у запечаћенпј кпверти, такп да се при оенпм 

птвараоу мпже прпверити да ли је кпверта пнаква каква је предата  

5.2.2 Пптребнп је да сва дпкумента ппднета у ппнуди буду ппвезана тракпм у целину и запечаћена такп да 

се не мпгу накнаднп убацивати, пдстранити или заменити ппјединачни листпви, пднпснп прилпзи, а 

да се виднп не пштете листпви или печат.  

5.2.3 Ппнуду са дпказима п испуоенпсти услпва из кпнкурсне дпкументације, ппнуђач дпставља 

неппсреднп или путем ппште на адресу:  

ОПШТИНСКА УПРАВА  ОСЕЧИНА 
Карађпрђева бр.78 

14253 Осечина 
 

са назнакпм:  

 „ Ппнуда за набавку рачунара и рачунарске ппреме брпј ЈН 404-23/2016 - НЕ ОТВАРАТИ“  

На пплеђини кпверте мпра бити исписан тачан назив и адреса ппнуђача  

  

5.2.4 У рпку за ппднпшеое ппнуде ппнуђач мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду на начин 

кпји је пдређен за ппднпшеое ппнуде  

5.2.5 Рпк за дпставу ппнуде је 10 дана ппчев пд дана када је Ппзив за дпставу ппнуде пбјављен на Ппрталу 

јавних набавки. Ппзив за дпстављаое ппнуде је пбјављен на Ппрталу јавних набавки 27.05.2016. 

гпдине.  

 Без пбзира на начин дпставе ппнуде, мпра се пбезбедити да иста стигне Наручипцу дп  назначенпг датума 

и часа у пвпј кпнкурснпј дпкументацији.  

  Ппнуда је благпвремена акп стигне кпд Наручипца дп  06.06.2016.г. дп 12 часпва.  
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5.3  Отвараое ппнуда  

Отвараое ппнуда се спрпвпди пдмах накпн истека рпка за ппднпшеое ппнуда, пднпснп истпг дана 

06.06.2016. гпдине у 12,30 часпва.  

Отвараое ппнуда је јавнп и мпже присуствпвати свакп заинтереспванп лице.  

У ппступку птвараоа ппнуда мпгу активнп учествпвати самп пвлашћени представници ппнуђача.  

  

5.4  Записник п птвараоу ппнуде  

У тпку птвараоа ппнуда Наручилац впди записник п птвараоу ппнуда. Представник ппнуђача кпји учествује 

у ппступку птвараоа ппнуда има правп да приликпм птвараоа ппнуда изврши увид у ппдатке кпји се унпсе 

у записник п птвараоу ппнуда.  

  

5.5   Партије  

Предметна јавна набавка није пбликпвана пп партијама.  

  

5.6   Ппнуде са варијантама  

Ппнуде са варијантама нису дпзвпљене  

  

5.7   Измене, дппуне и пппзив ппнуде  

У рпку за ппднпшеое ппнуде ппнуђач мпже да измени, дппуни или пппзпве свпју ппнуду. У тпм случају 

ппнуђач ће измену, дппуну или пппзив ппнуде дпставити у запечаћенпј кпверти, уз назнаку да се ради п 

измени, дппуни или пппзиву ппнуде. У случају измене, дппуне или пппзива ппнуде на кпверти навести  

“ Измене, дппуне или пппзив ппнуде за Набавку рачунара и рачунарске ппреме бр. ЈН 404-23/2016 - НЕ 

ОТВАРАТИ“  

  

5.8   Учествпваое у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач  

Ппнуђач ппднпси самп једну ппнуду. Ппнуђач кпји је сампсталнп ппднеп ппнуду не мпже истпвременп да 

учествује у заједничкпј ппнуди или кап ппдизвпђач, нити истп лице мпже учествпвати у више заједничких 

ппнуда.  

  

5.9      Испуоенпст услпва пд стране ппдизвпђача  

У случају да ппнуђач наступа са ппдизвпђачем  пптребнп је да у свпјпј ппнуди наведе прпценат укупне 

вреднпсти набавке кпји ће ппверити ппдизвпђачу ( кпји не сме бити већи пд 50% пд укупне вреднпсти 

јавне набавке) и деп набавке кпји ће извршити прекп ппдизвпђача.  

Ппнуђач навпди прпценат пд укупне вреднпсти јавне набавке на Обрасцу бр.11.  

Ппнуђач је дужан да за ппдизвпђаче дпстави дпказе п испуоенпсти услпва из члана 75. став 1. тачка 1)  дп 

3) ЗЈН истп кап и за ппнуђача.  

  

5.10       Испуоенпст услпва у заједничкпј ппнуди Ппнуду мпже 

ппднети група ппнуђача.  

У случаку заједничке ппнуде саставни деп заједничке ппнуде мпра бити Сппразум кпјим се ппнуђачи из 

групе ппнуђача међуспбнп и према наручипцу пбавезују на извршеое предметне јавне набавке а кпји 

ппбавезнп садржи ппдатке п:  

-члану групе кпји ће бити нпсилац ппсла, пднпснп кпји ће ппднети ппнуду и кпји ће заступати групу 

ппнуђача пред наручипцем  

- ппнуђачу кпји ће у име групе ппнуђача пптписати угпвпр  

- ппнуђачу кпји ће у име ппнуђача дати средствп пбезбеђеоа   

- ппнуђачу кпји ће издати рачун  

- рачуну на кпји ће бити извршенп плаћаое  
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Ппнуђачи из групе ппнуђача пдгпварају непграниченп сплидарнп према наручипцу.  

Сваки ппнуђач из групе ппнуђача мпра да испуни услпве из члана 75. став 1 тачка 1) дп 3) ЗЈН штп се 

дпказује дпстављаоем дпказа из члана 77.ЗЈН  дпк дпдатне услпве из члана 76. ЗЈН испуоавају заједнп.  

  

5.11  Цена, начин и услпви плаћаоа  

Цена мпра бити изражена у динарима без ппреза на дпдату вреднпст са свим трпшкпвима.  

Плаћаое ће се вршити на пснпву исппстављених фактура пд стране извршипца.  

Није дпзвпљенп тражити аванснп плаћаое.  

Акп је у ппнуди исказана неупбичајенп ниска цена, наручилац ће ппступити у складу са чланпм  

92.ЗЈН.  

  

5.12  Рпк у кпме се врши услуга   

Рпк у кпме се мпра извршити набавка је 7 дана пд пптписиваоа угпвпра.  

  

5.13  Рпк важеоа ппнуде  

Рпк важеоа ппнуде не мпже бити краћи пд 30 дана пд дана птвараоа ппнуде.  

У случају да ппнуђач наведе краћи рпк важеоа ппнуде, ппнуда ће бити пдбијена кап неисправна.  

  

5.14   Пппуоаваое пбразаца датих у кпнкурснпј дпкументацији и садржај   ппнуде Ппнуда се 

дпставља у писанпј фпрми и мпра да садржи следеће елементе:  

1. Пппуоена изјава п испуоенпсти пбавезних услпва ( Образац 1)  

2. Пппуоена изјава п испуоенпсти пбавезних услпва ппдизвпђача ( Образац 2)  

3. Правилнп пппуоен, пверен и пптписан Образац Ппнуде ( Образац 3)  

4. Правилнп пппуоен, пверен и пптписан Образац ппдаци п ппдизвпђачу  ( Образац 4)  

5. Правилнп пппуоен, пверен и пптписан Образац ппдаци п ппнуђачу члану заједничке ппнуде ( 

Образац 5)  

6. Правилнп пппуоен, пверен и пптписан Образац структуре цене ( Образац 6)  

7. Правилнп пппуоен, пверен и пптписан Образац ппнуђене техничке спецификације (Образац 7)  

8. Правилнп пппуоен, пверен и пптписан Образац за пцену испуоенпсти услпва  ( Образац 8)  

9. Све дпказе кпји се дпстављају према Услпвима за учешће у ппступку јавне набавке и упутству за 

дпказиваое испуоенпсти услпва.  

10. Правилнп пппуоен, пптписан и пверен Образац изјаве п независнпј ппнуди  ( Образац 9)  

11. Правилнп пппуоен, пптписан и пверен Образац трпшкпва припреме ппнуде (Образац 10)  

12. Правилнп пппуоен, пптписан и пверен Образац учешћа ппдизвпђача  ( Образац 11)  

13. Правилнп пппуоена Изјава да је ппнуђач ппштпвап пбавезе кпје прпизилазе из важећих прпписа 

заштите на раду ( Образац 12)  

14. Сппразум кпјим се ппнуђачи из групе ппнуђача међуспбнп и према наручипцу пбавезују на 

извршеое јавне набавке у случају да ппнуду ппднпси група ппнуђача.  

14. Правилнп пппуоена изјава да је ппнуђач/ппдизвпђач/ члан заједничке ппнуде уреднп извршавап 

пбавезе пп раније закљученим угпвприма ( Образац 13)  

15. Мпдел угпвпра  

   

5.15     Тражеое дпдатних инфпрмација и ппјашоеоа пд стране ппнуђача  

  

Заинтереспванп лице мпже у писанпм пблику тражити пд Наручипца дпдатне инфпрмације или 

ппјашоеое у вези са припремаоем ппнуде, најкасније 5 дана пре истека рпка за ппднпшеое ппнуде.  
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Наручилац је дужан да заинтереспванпм лицу у рпку пд 3 (три) пд дана пријема захтева за ппјашоеое 

пдгпвпри у писанпм пблику и да истпвременп ту инфпрмацију пбјави на Ппрталу јавних набавли и на свпјпј 

интернет страници.  

Кпмуникација у вези са дпдатним инфпрмацијама, ппјашоеоима и пдгпвприма врши се на следећи начин:  

- Кпмуникација у ппступку се врши писаним путем, пднпснп путем ппште, електрпнске ппште или 

факспм.  

- Акп је дпкумент из ппступка Јавне набавке дпстављен пд стране Наручипца или ппнуђача путем 

електрпнске ппште или факспм, страна кпја је извршила дпстављаое дужна је да пд друге стране захтева 

да на исти начин пптврди пријем тпг дпкумента, штп је друга страна дужна и да учини када је тп неппхпднп 

кап дпказ да је узвршенп дпстављаое.  

  
5.16      Измене и дппуне кпнкурсне дпкументације  

  

Наручилац мпже да измени или да дппуни кпнкурсну дпкументацију у рпку кпји је предвиђен за 

ппднпшеое ппнуда. Акп измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију дужан је да без пдлагаоа те измене 

и дппуне пбјави на Ппрталу јавних набавки и на свпјпј интернет страници.  

  

5.17      Начин на кпји се врше измене и дппуне кпнкурсне дпкументације  

  

Дппуна кпнкурсне дпкументације врши се такп штп се на листу, на кпјем се пише текст дппуне, ставља 

назнака „Дппуна кпнкурсне дпкументације“. Лист на кпјем се врши дппуна кпнкурсне дпкументације 

дпбија брпј кпји следи ппсле ппселдоег брпја стране кпнкурсне дпкументације и прилаже се кап саставни 

деп кпнкурсне дпкументацје.Измене кпнкурсне дпкументације се врши такп штп на листу на кпм се врши 

измена стпји назнака „Измена кпнкурсне дпкументације“ на кпме се пише текст измене кпнкурсне 

дпкументације и пбавезе ппнуђача да ппступи пп истпм. Измене и дппуне кпнкурсне дпкументације 

предтављају оен саставни деп. Акп Наручилац измени или дппуни кпнкурсну дпкументацију псам или 

маое дана пре истека рпка за ппднпшеое ппнуда, Наручилац је дужан да прпдужи рпк за ппднпшеое 

ппнуда.  

  

5.18      Тражеое дпдатних пбавештеоа пд ппнуђача ппсле птвараоа ппнуде  

  

Наручилац мпже ппсле птвараоа ппнуде, да захтева пд ппнуђача дпдатна пбјашоеоа кпја ће му ппмпћи 

при прегледу, вреднпваоу и уппређиваоу ппнуда, а мпже да врши и кпнтрплу (увид) кпд ппнуђача, 

пднпснп оегпвпг ппдизвпђача.  

Наручилац мпже, уз сагласнпст ппнуђача, да изврши исправке рачунских грешака упчених приликпм 

разматраоа ппнуде пп пкпнчанпм ппступку птвараоа ппнуде. У случају разлике између јединичне и укупне 

цене, мерпдавна је јединична цена. Акп се ппнуђач не сагласи са исправкпм рачунских грешака, наручилац 

ће оегпву ппнуду пдбити кап неприхватљиву.  

  

5. 19       Ппштпваое закпнских прпписа заштите на раду, заппшљаваоа и услпва рада, заштите живптне 

средине  

Ппнуђач  је пбавезан да при састављаоу свпје ппнуде прилпжи дпказ да је ппштпвап пбавезе кпје 

прпизилазе из важећих закпнских прпписа заштите на раду, заппшљаваоа и услпва рада, заштите живптне 

средине.  

Испуоеое наведених услпва даказује се пппуоаваоем пбрасца Изјаве п испуоаваоу пбавеза кпје 

прпизилазе из важећих закпнских прпписа заштите на раду, заппшљаваоа и услпва рада, заштите живптне 

средине датпм на Обрасцу  12.    
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5.20       Ппднпшеое захтева за заштиту  права ппнуђача  

Захтев за заштиту права мпже се ппднети у тпку целпг ппступка јавне набавке, прптив сваке радое 

Наручипца.  

Захтев за заштиту права кпјим се пспправа врста ппступка, садржина ппзива за ппднпшеое ппнуда, 

кпнкурсна дпкументација – сматра се благпвременим акп је примљенп пд стране Наручипца најкасније 7 

дана пре истека рпка за ппднпшеое ппнуда. Овај захтев за заштиту права има за ппследицу застпја рпка за 

ппднпшеое ппнуда.  

Ппсле дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра, пднпснп п пбустави ппступка јавне набавке, рпк за ппднпшеое 

захтева за заштиту права је 5 дана пд дана пбјављиваоа  пдлуке п дпдели угпвпра, пднпснп п пбустави 

ппступка, на ппрталу јавних набавки и интернет страници наручипца  

Дпстављаое захтева за заштиту права  

Захтев за заштиту права дпставља се неппсреднп, предајпм   писарници Наручипца кпји је дужан да преда 

пптврду ппднпсипцу захтева за заштиту права да је примип захтев за заштиту права.  

 Захтев за заштиту права мпже се предати електрпнским путем и путем факса, а Наручилац је дужан да 

пптврди пријем захтева за заштиту права.  

 Захтев за заштиту права ппднпси се Републичкпј Кпмисији, а предаје Наручипцу. Ппднпсилац захтева за 

заштиту права дужан је да плати таксу и тп:   

у изнпсу пд 60.000,00 динара, Уплата се врши на текући рачун 840-742221843-57, сврха уплате: Републичка 

административна такса, мпдел 97, са ппзивпм на брпј 59-207 (навести и брпј предмета ЈН-404-23/2016).   

Свака странка снпси свпје трпшкпве кпје прпузрпкује свпјим радоама.  

 5.21      Обавештеое п рпку закључеоа угпвпра  

Наручилац ће закључити угпвпр п јавнпј набавци накпн дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра акп у рпку за 

ппднпшеое захтева за заштиту права није ппднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту права 

пдбачен или је пдбијен.   

Наручилац закључује угпвпр п јавнпј набавци са ппнуђачем кпјем је дпдељен угпвпр у рпку пд 3 дана пд 

прптека времена рпка за ппднпшеое захтева за заштиту права.   

Акп наручилац не дпстави пптписан угпвпр ппнуђачу у рпку пд три дана, ппнуђач није дужан да пптпише 

угпвпр, штп се неће сматрати пдустајаоем пд ппнуде и не мпже збпг тпга да снпси билп какве ппследице, 

псим акп је ппднет благпвремени захтев за заштиту права.   

Акп ппнуђач кпјем је дпдељен угпвпр пдбије да закључи угпвпр п јавнпј набавци, Наручилац мпже да 

закључи угпвпр са првим следећим најппвпљнијим ппнуђачем. Наручилац мпже да закључи угпвпр п јавнпј 

набавци и пре истека рпка п ппднпшеоу захтева за заштиту права у случају да је примип самп једну 

ппнуду.  

5.22      Трпшкпви припреме ппнуде  

Ппнуђач мпже у пквиру ппнуде да дпстави укупан изнпс и структуру трпшкпва припремаоа ппнуда. 

Ппнуђач мпже тражити надпкнаду трпшкпва ппступка самп акп је ппступак јавне набавке пбустављен из 

разлпга кпји су на страни наручипца ппд услпвпм да је ппнуђач тражип накнаду тих трпшкпва у свпјпј 

ппнуди.  
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 Трпшкпве кпје ппнуђач има приликпм састављаоа ппнуде ппнуђач исказује на Образцу 10.  

5. 23      Увид у дпкументацију  

Ппнуђач има правп да изврши увид у дпкументацију п спрпведенпм ппступку јавне набавке ппсле 

дпнпшеоа пдлуке п дпдели угпвпра, пднпснп пдлуке п пбустави ппступка п чему мпже ппднети и писмени 

захтев Наручипцу.   

Наручилац је дужан да лицу из става 1.пве тачке, пмпгући увид у дпкументацију и кппираое из ппступка, п 

трпшку ппднпсипца захтева, у рпку пд два дана пд пријема писанпг захтева.  

Кпнкурсна дпкументација се преузима са Ппртала јавних набавки на сајту www.ujn.gov.rs а иста се 

истпвременп пбјављује и на интернет страници Наручипца www.osecina.com   

VI   КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДЕ  

   

Критеријум за пцеоиваое ппнуде, сагласнп члану 85, став 1,тачка 2 Закпна п јавним набавкама 

("Сл.гласник РС", бр. 124/2012,14/2015 и 68/2015)  је  најнижа ппнуђена цена.          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VII  ОБРАСЦИ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

 

ОБРАЗАЦ  1  

  

  

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник понуђача,  дајем следећу  

http://www.ujn.gov.rs/
http://www.ujn.gov.rs/
http://www.osecina.com/
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И З Ј А В У  

  

Понуђач   _ ________________ под кривичном и материјалном одговорношћу 

ПОТВРЂУЈЕ да испуњава све услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама 

за учешће у поступку јавне набавке мале вредности број 404-23/2016, набавка добара:  

Набавка рачунара и рачунарске опреме.   

  

Обавезни услови  

  

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

75.  

ст. 1. тач. 1) Закона);  

  

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);  

  

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 

1. тач. 4) Закона);  

  

Уколико понуду подноси група понуђача, образац потписује и оверава сваки понуђач из 

групе понуђача, чиме потврђује да испуњава обавезне услове наведене у тачкама 1) до 3) 

ове изјаве  

  

  

  

  

ПОНУЂАЧ  

  

 М.П       

    (потпис овлашћеног лица)  

  

  

  

  

  

  

  
                                                                                                                                                                      

 

                                                                                                                                                                            

 

 

 

 

                                                                                                                                           ОБРАЗАЦ 2  
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У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу  

  

  

И З Ј А В У  
  

Подизвођач   _ ____________________ под кривичном и материјалном одговорношћу 

ПОТВРЂУЈЕ да испуњава услове прописане чланом 75. Закона о јавним набавкама за 

учешће у поступку јавне набавке мале вредности  број 404-23/2016  набавка добара:    

Набавка рачунара и рачунарске опреме.  

Обавезни услови  

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75.  

ст. 1. тач. 1) Закона);  

  

1. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2)Закона);  

  

2. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 

1. тач. 4) Закона).  

  

Напомена: Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача колико 

понуђач подноси понуду са подизвођем.  

  

  

  

  

ПОНУЂАЧ  

  

 М.П      

   (потпис овлашћеног лица)  

  

  

  

  

  

  

   

  

ОБРАЗАЦ  3 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

1) ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ   

ПОДАЦИ О ПОДНОСИОЦУ ПОНУДЕ /ВОДЕЋЕМ ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  
  

Назив понуђача/водећег члана  

заједничке понуде:  
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Седиште, адреса и поштански факс 

понуђача:  

  

  

Овлашћена особа (потписник 

уговора):  

  

  

Особа за контакт:    

Број телефона:    

Број телефакса:    

Шифра делатности:    

Електронска пошта (Е-маил):    

Број текућег рачуна 

понуђача/водећег члана заједничке 

понуде и назив банке код које је 

отворен:  

  

Порески идентификациони број 

понуђача/водећег члана заједничке 

понуде:  

  

Матични број понуђача/водећег 

члана заједничке понуде:  
  

  

Напомена: у случају подношења самосталне понуде у предметној табели попуњавају се подаци 

о подносиоцу понуде. У случају подношења заједничке понуде у предметној  табели 

попуњавају се подаци водећег члана заједничке понуде.  
  ПОНУДУ ПОДНОСИМО:  

Заокружити а) или б) или в) и навести називе подизвођача и учесника у заједничкој 

понуди.  

  

а) самостално          б) са подизвођачем/има и то:            

              _______________________             
   ________________________  

              _______________________             
   ________________________  

 в) као заједничку понуду са:  

              _______________________          

                

________________________  

(навести називе и адресе свих подизвођача)        (навести називе и адресе               

                                                       свих чланова заједничке понуде)    

   

2) Подаци из понуде:  

Број понуде: ____________ датум понуде: ____________________  

Опис   
  Набавка рачунара и рачунарске 

опреме.  

  

Укупна цена без ПДВ-а  
  

  

Укупна цена са ПДВ-ом  
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Начин плаћања:  
  

у року од _________ дана од дана 

пријема фактуре  

Рок у коме ће се након потписивања уговора 

испоручити добра  
_____ дана од потписивања уговора  

Гарантни рок  
  

____ месеци од испоручених добара  

Рок важења понуде:  
  

___________ дана од дана отварања 

понуда  

  

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише. Уколико 

понуђач наступа са групом понуђача образац попуњава, потписује и оверава печатом 

овлашћени представник групе понуђача.  

  

  

  

У  ____________      МП     ________________   

                                                                            Потпис овлашћеног лица  

  

                                             

                                                                       

                                                                                       

   

  

  

  

  

  

                    

 

 

                                                                                                             ОБРАЗАЦ  4  

  

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

  

  

Назив подизвођача  
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Седиште, адреса и поштански факс 

подизвођача:  

  

  

Број телефона:    

Број телефакса:    

Шифра делатности:  

  
  

Електронска пошта (Е-маил):    

Број текућег рачуна:  
  

  

Порески идентификациони број 

понуђача:  

  

  

Матични број :  
  

  

Лице за контакт:  
  

  

  

  

  

             У ____________      МП     ________________   

                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача  

  

Попуњавају само понуђачи који наступају са подизвођачим.  

Понуђач који нема подизвођаче дијагонално прецртава образац и у доњем десном углу 

парафира.  

  

  

  

  

   

  

  

 

 

 

 

                

                     ОБРАЗАЦ 5  

   

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА – ЧЛАНУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  
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Назив понуђача из групе 

понуђача  

  

  

Седиште, адреса и поштански 

факс  

подизвођача: понуђача из 

групе понуђача  

  

  

Број телефона:    

Број телефакса:    

Шифра делатности:  
  

  

Електронска пошта (Е-маил):    

Број текућег рачуна:  

  
  

Порески идентификациони број 

понуђача:  

  

  

Матични број :  
  

  

Лице за контакт:  
  

  

  

  

  

             У ____________      МП     ________________   

                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача  

  

Образац се попуњава само ако понуду подноси група понуђача.  

Понуђач који нема учесника заједничке понуде дијагонално прецртава образац и исти 

печатира у доњем десном углу и парафира.  

  

  

              

 

  

  

  

     ОБРАЗАЦ  6  

  

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНЕ   

  

 Računari i računarska oprema  
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Naziv  

 
 

Jed cena 
bez PDV- 

a  

Ukupno 
bez PDV- 

a  

Ponuđeni 

model  

1  Desktop računar  

кпм  2        

  

2  monitor    кпм  2          

3  Laptop računari кпм  1          

4  štampači  кпм  3          

5  skener  кпм  1          

6  Fotokopir aparat - multifunkcijski  кпм  1          

         

 Цена  без ппреза на дпдату вреднпст  ________(слпвима:                    )      

РСД  

 Ппрез на дпдату вреднпст  ________(слпвима:                    )      

РСД  

 УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (ЦЕНА и ПДВ)  ________(слпвима:                    )      

РСД  

  

  

             У ____________      МП     ________________   

                                                                                   Потпис овлашћеног лица  

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац структуре цене потписује и 

оверава водећи члан заједничке понуде.  

  

  

  

  

  

  

  

   

 

 

 

 

 

     

 

 

              ОБРАЗАЦ  7  
  

ОБРАЗАЦ ПОНУЂЕНЕ ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ   

Re

dni 

br

oj 

  
Je

d 

me

ra 

  
Kol

ici

na 
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DESKTOP RAČUNARI -  2 komada 
 

Računar Minimalne tehničke karakteristike 

Procesor INTEL Core i3-4170 ,  3MB cache ili ekvivalent 

Memorija min 4GB DDR3 

Hard disk SATA, min 500GB 

Optički ureĎaj DVD-RW 

Grafička karta integrisana na ploči ili procesoru 

Mrežna karta integrisana na ploči  

Maticna ploca  

micro ATX, Tip memorije DDR3, max 16GB , 1xPCI-E 
x16 ili više, 1x PCI-E x1 ili više, 2x SATAIII ili više, 

2xSATA II ili više, GLAN, 7.1 Sound, 1xDVI-D Dual link 

ili više, 1x VGA D-Sub ili više, 2x PS2, 2xUSB3.0 ili više, 
2xUSB2.0 ili više 

Kućište 

Napajanje 
Snaga napajanja 500W 

Ležišta za spoljne ureĎaje 
5.25" x2 

Unutrašnja ležišta 

Unutrašnja 3.5" ležišta x3 
Priključci napred 

USB 2.0 x2 
Audio 2x 3.5mm (izlaz + ulaz) 

Tastatura YU žična 

Miš Optički žični 

Sertifikati/standardi Energy star 6.1, ROHS, WEEE 

Garancija 24 meseca 
 

 

 
MONITOR -  2 komada 

 

  

Ekran 

Veličina ekrana: 21.5" Rezolucija: 1.920 x 1.080 Tip ekrana: TFT LCD Tip panela: TN 

Pozadinsko osvetljenje: LED Odnos stranica: 16:9 

Nativni kontrast: 600:1 Dinamički kontrast: 10.000.000:1 Osvetljenje: 200cd/m&#178; Odziv: 

5ms Uglovi gledanja: 90° horizontalni, 65° 

vertikalni Vertikalno osvežavanje: 60Hz Veličina piksela: 0.248mm Paleta boja: 16.7 miliona 

boja 

Priključci / Slotovi VGA D-sub: 1 Ostali priključci / Slotovi: Kensington security lock slot 

Fizičke karakteristike Pomeranje: Tilt Montiranje na zid: VESA 100mm x 100mm Masa: 

2.61kg (sa postoljem) Boja: Crna 

Garancija Garancija: 2 godine Top of Form 
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LAPTOP RAČUNARI  -  1 komad 

 

Ekran  
Veličina ekrana 15.6"  

Rezolucija ekrana 1.366 x 768  

Format rezolucije WXGA  

Tip panela LED  

Ostalo High-brightness 200-nit, Glare  
 

 

Proces

or / 
Čipset  

Klasa procesora Intel® Pentium®  

Model procesora N3700  

Broj jezgara procesora 4  

Radni takt procesora 1.6 GHz (2.4 GHz)  

Keš memorija procesora 2MB Intel® Smart cache  

Ostalo 14nm, Braswell  
 

 

Memori
ja 

(RAM)  

Memorija (RAM) 4GB  

Tip memorije DDR3  

Broj slotova 1  

Popunjeni slotovi 1  

Maksimalno podržano 8GB  

Ostalo Low-voltage memorija  
 

 

Grafika  
Grafika nVidia® GeForce®  

Model grafike GeForce® 920M  

Količina grafičke memorije 1GB  

Tip grafičke memorije GDDR3  
 

 

Dodatn
a 

grafika  

ProizvoĎač Intel® HD Graphics  

Model HD Graphics  

Tip memorije Deljena  
 

 

Skladištenj

e podataka  

Tip skladištenja Hard disk  

Hard disk 1TB  
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Broj obrtaja diska 5.400rpm  

Hard disk interfejs SATA  

Optički ureĎaj DVD±RW DL  
 

 

Mreža  
Wi-Fi Da  

Bežični mrežni standardi IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n  

Bluetooth™ Da  

Bluetooth™ verzija 4.0  

Žična mreža (LAN) 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet)  
 

 

Priklju

čci / 
Slotovi  

HDMI priključci 1x HDMI  

VGA D-sub 1  

Ukupno USB priključaka 2  

USB 3.0 priključci 1  

USB 2.0 priključci 1  

RJ-45 (LAN) 1  

Audio 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon)  

Čitač kartica 2-u-1  

Ostali priključci / Slotovi Kensington security  
 

 

Kamer

a  

Rezolucija VGA  
 

 

Audio  
Zvučnici 2.0  

Mikrofon UgraĎen  

Ostalo High Definition, SonicMaster  
 

 

Tastat
ura  

Slovni raspored tastera EN (US)  

Numerički deo tastature Da  

Ostalo Multi-touch touchpad, Chiclet (island style)  
 

 

Baterij
a  

Tip Litijum-polimerska  

Broj ćelija baterije 2  
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Softver  
Operativni sistem FreeDOS  

 

 

Fizičke 
karakt

eristik

e  

Dimenzije 382mm x 256mm x 25.8mm  

Masa 2.3kg  

Masa (raspon) 2kg - 3kg  

Boja Crna  
 

 

Ostale 
karakt

eristik
e  

Podržane tehnologije nVidia® Optimus™  
 

 

Garanc

ija  

Garancija 2 godine  
 

 

 

 

ŠTAMPAČI  -  3 komada 

 

Štampa 

Tip: Laserski Boja: Monohromatski (crno-beli) Format: A4 Sistem štampe: KYOCERA ECOSYS 

Laser Rezolucija štampe: 1.200 x 1.200 

dpi Duplex štampa: Da Brzina monohromatske štampe: 35ppm Vreme štampe prve strane: 8 

sekundi Maksimalni mesečni obim štampe: 

50.000 strana 

Povezivost Povezivost: LAN (mrežni), USB Ostale osobine: USB 2.0 priključak, 10/100Mbps 

Ethernet protok 

Ostalo 

Displej: Monohromatski LCD Procesor: 465/500MHz PowerPC Memorija: 256MB (maksimalno 

podržano 1.280MB) Emulacije: PCL6, 

PCL5c, PCL-XL, PostScript 3 (KPDL 3), XPS Direct Print, IBM Proprinter X24E, LQ-850, Diablo 

630, Line printer, PDF Direct Print 

Kapacitet fioke: 250 listova (maksimalni kapacitet: 800 listova), 50 listova (multipurpose 

tray) Podržana debljina papira: 60g/m&#178; - 

220g/m&#178; Nivo buke: 53.5dB 

Fizičke karakteristike: 

Dimenzije: 393mm x 375mm x 267mm Masa: 12kg Boja: Sivo-crna 

Toneri ukupnog kapaciteta: priblizno 23.900 strana pri 5% pokrivenosti 

Garancija Garancija: 2 godine 
 

 

 

SKENER -  1 komada 
 

Karakteristike Tip: Flatbed Format: A4 Senzor: Color Epson MatrixCCD™ Lampa: 



 

P a g e  28 | 38 

 

ReadyScan™ LED Dubina boja: 48-bit Color, 16-bit Grayscale 

Rezolucija Nativna rezolucija: 2.400dpi x 1.200dpi Podržana rezolucija: 4.800dpi x 4.800dpi 

ADF: 600dpi x 600dpi 

Brzina skeniranja 

Preview: 15ppm (A4, 200dpi) Monohromatsko: 18ppm (A4, 200dpi, sa ADF-om), 8.57ppm 

(A4, 200dpi, flatbed) U boji: 12ppm (A4, 

200dpi, sa ADF-om), 6.67ppm (A4, 200dpi, flatbed) 

Ostalo 

Kapacitet fioke: 40 listova (Automatic Document Feeder) Podržane tehnologije: Micro Step 

Drive™ Softver: ABBYY® 

FineReader® Sprint Plus OCR, Nuance ScanSoft® PaperPort® SE 

Povezivost USB 2.0: 1 

Fizičke karakteristike Boja: Srebrna Dimenzije: 470mm x 317.5mm x 122mm Masa: 

3.9kg Pakovanje: USB kabl, Automatic Document Feeder 

Garancija Garancija: 12 meseci 
 

 

 

FOTOKOPIR APARAT – multifunkcijski -  1 komad 

Funkcionalnost  Digitalni fotokopir  

Tip  Laser  

Format papira  A3, A4  

Rezolucija crna/kolor  600dpi  

Brzina crna/kolor  20ppm  

Senzor skenera  CIS  

Optička rezolucija 
skenera  

600dpi  

Memorija  256MB  

Kapacitet ulaza  550 lista  

Podržani OS  Windows XP ili noviji, Mac OS X 10.4 ili noviji.  

Povezivanje  USB, Ethernet 100Base-TX/10Base-T  

Potrošni material/toner 
cartridge 

14600str. pri 5% pokrivenosti 

Dvostrana štampa  Da. U standardu.  

Mreža  Da, 10/100Mbps  
 

 

 
 Обавезе изабраног понуђача су: 
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 Испорука рачунара, рачунарске опреме, лаптоп  рачунара и штампача, у свему према датој 

Техничкој спецификацији и  

 

 Сервисирање у гарантном року 

 

 Понуђени рачунари треба да испуњавају услов, односно да поседују сертификат Energy 
Star 6.1 , ROHS, WEEE а понуђачи су дужни да уз понуду доставе тражени сертификат.  

 

 Понуђач је у обавези да уз понуду достави и техничку спецификацију произвођача опреме 
или каталог произвођача са техничким карактеристикама опреме коју нуди у својој 

понуди. 
Уколико понуђач не достави техничку спецификацију произвођача опреме  или каталог 

произвођача опреме коју нуди, наручилац ће одбити његову понуду као неодговарајућу. 

 
 

 
 

 

 

  

  

             У ____________      МП     ________________   

                                                                                   Потпис овлашћеног лица  

Образац структуре цене понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, Образац структуре цене потписује и 

оверава водећи члан заједничке понуде.  

  

  

  

  

  

  

    

                     ОБРАЗАЦ 8  

  

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА   

  

  

Ред. 

бр.  
Услов   Заокружити да или не ако 

је услов испуњен  

1.  Понуђач је регистрован код надлежног органа  ДА  НЕ  

2.  Понуђач и законски заступник  понуђача нису 

осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, нису осуђивани за 

кривична дела против привреде, кривична дела 

против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре  

ДА  НЕ  
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3.  Предузеће је измирило доспеле порезе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима републике 

србије или стране државе ако има седиште на 

њеној територији  

ДА  НЕ  

  

  

  У ____________      МП             ________________  

                                                                           Потпис овлашћеног лица понуђача  

  

Образац се попуњава за понуђача, подизвођача и члана заједничке понуде.  

У случају наступа са подизвођачем образац за подизвођача потписује и оверава понуђач, 

У случају заједничке понуде, водећи понуђач и сваки члан заједничке понуде потписују и 

оверавају дати образацпри чему финансијске, пословне и техничке капацитете   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                 

 

 

 

 

                                                                                                                                     ОБРАЗАЦ 9  

  

  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  

  

  

  

Под пуном моралном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам 

понуду број ______________ од _________________ у поступку јавне набавке мале 

вредности  број 404-23/2016  набавка добара:  Набавка рачунара и рачунарске опреме 

поднео независно без договора са другим понуђачима и заинтересованим лицима.  
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  У  ____________      МП             ________________  

                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               ОБРАЗАЦ 10  

  

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

  

  

У поступку јавне набавке мале вредности  број 404-23/2016  набавка добара:  Набавка 

рачунара и рачунарске опреме понуђач       ________________________________ је  имао 

следеће трошкове приликом састављања понуде:  

  

  

  

Врста трошка  Износ  
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УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА са ПДВ-ом    

  

  

  У ____________      МП             ________________  

                                                                             Потпис овлашћеног лица понуђача  

  

  

  

Упутство за попуњавање: Понуђач попуњава образац о трошковима које има приликом 

састављања понуде. Колоне за које нема трошкове прецртава.  

  

  

  

  

   

  

 

 

 

ОБРАЗАЦ 11  

  

  

  

  

  

ОБРАЗАЦ УЧЕШЋА ПОДИЗВОЂАЧА  

  

  

  

У поступку јавне набавке мале вредности  број 404-23/2016  набавка добара:  Набавка 

рачунара и рачунарске опреме која се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности 

учествује подизвођач _______________________________________ у  износу од   
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______________ дин што је _____________ ( изразити процентуално) вредности понуде;    

  

  

  

                                                            

      Место и датум_____________________  

                                                              

   Понуђач_________________________  

                                                                

         Печат и потпис______________________  

  

  

                                                             

     Подизвођач________________________  

  

         Печат и потпис_______________________  

  

  

  

  

  

Упутство за попуњавање:  

Образац попуњава само понуђач који учествује са подизвођачима Образац 

се попуњава под пуном материјалном и кривичном одговорношћу Ако има 

више подизвођача образац се може фотокопирати.  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                              

 

 

 

 

                                                                                                ОБРАЗАЦ 12  

  

  

  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ  
ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА ЗАШТИТЕ НА РАДУ  

  

  

 

  

  

  

У поступку јавне набавке мале вредности  број 404-23/2016  набавка добара:  Набавка 

рачунара и рачунарске опреме понуђач __________________________________изјављује 
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под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да је поштовао обавезе које 

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

заштити животне средине.  

  

  

  

  

  

  

  

  У  ____________      МП              _________________________ 

                                                                                       Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                           ОБРАЗАЦ 13  

  

  

  

  

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ   О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 

УГОВОРИМА  

  

  

___________________________________      

( уписати назив понуђача/подизвођача/члана групе понуђача)  

  



 

P a g e  35 | 38 

 

  

  

Изјављујем под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу да сам уредно 

извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама  

  

  

  

  У ____________      МП              _________________________ 

                                                                              Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА  

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА  
Набавка рачунара и рачунарске опреме  

Број јавне набавке: 404-23/2016   

Закључен дана                      2016.  године између уговорних страна:   

  

1. ОПШТИНА ОСЕЧИНА, улица Карађпрђева  брпј 78, Осечина, кпју заступа председник Општине 
Осечина Ненад Стеванпвић  (у даљем тексту “НАРУЧИЛАЦ”),  и  
2. ______________________________________________, са седиштем у  
_________________________, улица ________________________________ брпј ___, ПИБ: 
______________________, матицни брпј: _______________________, рацун брпј: 
__________________________________ кпд_________________________ банке, кпје заступа директпр 
_________________________(у даљем тексту: ДОБАВЉАЧ), са друге стране  
____________________________________ ___________________________________  
____________________________________ ___________________________________  
____________________________________ ___________________________________  
____________________________________ ___________________________________  
 (навести све ппдизвпђаче) (навести све из групе ппнуђача)  
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 Угпвпрне стране заједнички кпнстатују:  
Да је Наручилац на пснпву Закпна п јавним набавкама (Сл. Гласник РС брпј 124/2012, 14/2015 и 
68/2015), спрпвеп ппступак јавне набавке брпј: ЈНМВ 404-23/2016 , за набавку дпбара – набавка 
рачунара и рачунарске ппреме.  
            Да је Ппнуђач дпставип ппнуду, брпј: _______________ пд ______________. гпдине, чији се 
пбразац ппнуде налази у прилпгу Угпвпра и саставни је деп истпг.  
            Да је Наручилац на пснпву Одлуке п дпдели угпвпра бр._________________ пд ___________. 
гпдине, изабрап Ппнуђача за набавку дпбара - набавка рачунара и рачунарске ппреме, пп 
спрпведенпм ппступку јавне набавке мале вреднпсти бр. 404-23/2016.   

 
Члан 1. 

 Предмет угпвпра је набавка дпбара- набавка рачунара и рачунарске ппреме и ближе је пдређен 
усвпјенпм ппнудпм Ппнуђача  бр. ________________  пд ___. ___. 2016. гпдине , кпја је дата у прилпгу и 
чини саставни деп пвпг Угпвпра.  
            Исппрука дпбара кпја су предмет пвпг угпвпра извршиће се на адресу Наручипца,   

 
Члан 2. 

 Угпвпрне  стране  утврђују  да  укупна  цена  дпбара  кпја  су  предмет 
 Угпвпра  изнпси:       
__________________________    динара  без  ПДВ-а,  пбрачуната  вреднпст 
 ПДВ-а  изнпси  
_____________________ динара, штп чини укупан изнпс ________________________  динара са ПДВ- 
пм , кпји је дпбијен на пснпву кпличина  и јединичних цена из усвпјене ппнуде Ппнуђача брпј 
__________________ пд   ___. ___. 2016. гпдине.  
            Цена у ппнуди је фиксна и не мпже се меоати.  

 
Члан 3. 

Ппнуђач ће исппруку дпбара реализпвати на следећи начин:  
1. сампсталнп без ангажпваоа ппдизвпђача,  
сампсталнп уз ангажпваое следећих ппдизвпђача:  
_______________________________________________ (назив ппдизвпђача), са седиштем у 
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични брпј 
______________, штп изнпси ____ % укупнп угпвпрене вреднпсти набавке,. 
Ппнуђач у пптпунпсти пдгпвара Наручипцу за извршеое свих угпвпрених пбавеза, штп се пднпси и на 
пбавезе ппдизвпђача, кап да их је сам извеп.  
заједнички кап група ппнуђача кпју чине:  
_______________________________________________ (назив нпсипца ппсла), са седиштем у 
___________________ ул. _____________________ бр. ____, ПИБ ____________, матични брпј 
______________, штп изнпси ____ % укупнп угпвпрене вреднпсти набавке. 
  
  Ппнуђач – нпсилац ппсла пднпснп пвлашћени члан групе ппнуђача пдгпвара Наручипцу за извршеое 
угпвпрених пбавеза непграниченп сплидарнп са псталим ппнуђачима из групе ппнуђача.  

 
Члан 4. 

            Услпви и начин плаћаоа предмета Угпвпра утврђени су у Кпнкурснпј дпкументацији Наручипца и 
у прихваћенпј ппнуди, кпја чини саставни деп пвпг Угпвпра. Цена у ппнуди је фиксна и не мпже се 
меоати.   

 
Члан 5. 

            Ппнуђач се пбавезује да пбавезу  из члана 1. пвпг угпвпра  изврши у складу са закпнпм, 
правилима струке, техничким прпписима, нпрмативима и стандардима, ппд услпвима из Угпвпра, 
придржавајући се спецификације, техничкпг пписа и техничких карактеристика и других услпва из 
Кпнкурсне дпкументације.  
           Ппнуђач је дужан да дпбра исппручује у пригиналнпм пакпваоу са пбавезнпм прпизвпђачкпм 
декларацијпм.  
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           Акп исппручена дпбара кпја је Ппнуђач исппручип Наручипцу, не пдгпварају некпм пд елемената 
садржанпм у Кпнкурснпј дпкументацији и прихваћенпј Ппнуди, Ппнуђач пдгпвара пп закпнским 
пдредбама п пдгпвпрнпсти за неиспуоене пбавезе.   
           У случају наступаоа ситуације предвиђене претхпдним ставпм пвпг члана, Наручилац има правп 
да изврши ппвраћај примљених дпбара на терет Ппнуђача, или да пдбије пријем предметних дпбара 
акп у ппспупку преузимаоа упчи недпстатке  на дпбрима, кпји су у супрптнпсти са елементима 
садржаним у Кпнкурснпј дпкументацији и Ппнуди Ппнуђача.  
           За свакп непридржаваое пбавеза из прихваћене Ппнуде, пд стране Ппнуђача, Наручилац има 
правп на једнпстрани раскид Угпвпра.  
           Наручилац када раскида Угпвпр, из разлпга наведених у ставу 5. пвпг члана, кап и других разлпга 
утврђених закпнпм, дужан је тп саппштити Ппнуђачу у писменпј фпрми.  

 
Члан 6. 

           Ппнуђач гарантује за квалитет исппручених дпбара и преузима све закпнске пбавезе кпје се 
пднпсе на птклаоаое ппследица кпје настану исппрукпм дпбара  непдгпварајућег квалитета.   

 
Члан 7. 

           Акп Ппнуђач касни са исппрукпм дпбара више пд  7 дана пд угпвпренпг рпка, пбавезан је да 
Наручипцу плати угпвпрну казну у висини пд  0,5% угпвпрене вреднпсти за сваки дан закашоеоа, с тим 
да изнпс такп пдређене казне не мпже бити већи пд 10% укупнп угпвпрене цене, а укпликп укупна 
казна пређе изнпс пд 10% пд укупне угпвпрене вреднпсти - угпвпр ће се сматрати раскинутим.  
           Одредбе из става 1. пвпг  члана, неће се примеоивати акп је закашоеое у исппруци 
прпузрпкпванп неблагпвременим преузимаоем дпбара пд стране купца и у случају немпгућнпсти 
испуоеоа угпвпра према Закпну п пблигаципним пднпсима.  
           Ппнуђач је пбавезан да Наручипцу надпкнади штету кпја је настала услед раскида Угпвпра, 
укпликп је Ппнуђач пдгпвпран за раскид Угпвпра.  

 
 
 

Члан 8. 
Наручилац се пбавезује да Ппнуђачу плати угпвпрену цену ппд услпвима и на начин пдређен чланпм 4. 
Угпвпра.   

 
Члан 9. 

 За сва исппручена дпбра Ппнуђач даје гаранцију пд ___ (___________________) месеца, рачунајући пд 
дана техничкпг пријема.  

 
Члан 10. 

            Свака пд угпвпрних страна мпже једнпстранп раскинути угпвпр у случају када друга страна не 
испуоава или неблагпвременп испуоава свпје угпвпрпм преузете пбавезе.    
 Наручилац задржава правп да једнпстранп раскине пвај Угпвпр укпликп Ппнуђач  касни са исппрукпм 
дпбара дуже пд 15 календарских дана.  
  Ппнуђач мпже да раскине Угпвпр укпликп Наручилац нередпвнп измирује свпје пбавезе пп пвпм 
Угпвпру  
             О свпјпј намери да раскине Угпвпр, угпвпрна страна је дужна писменим путем пбавестити другу 
страну.   
 

Члан 11. 
 За све штп пвим Угпвпрпм није ппсебнп утврђенп примеоују се пдредбе Закпна п пблигаципним 
пднпсима.   

 
Члан 12. 

Прилпзи и саставни делпви пвпг Угпвпра су:  
-   ппнуда Ппнуђача бр. ____________________________ пд _____. _____. 2016. гпдине.  
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Члан 13. 
 Све евентуалне сппрпве угпвпрне стране ће решавати сппразумнп. Укпликп дп сппразума не дпђе, 
угпвара се надлежнпст привреднпг суда у Нпвпм Саду.  

 
Члан 14. 

  Овај  Угпвпр ступа на снагу данпм пптписа свих угпвпрних страна.  
 

Члан 16. 
 Овај угпвпр сачиоен је у 6 (шест) истпветних примерака, 4 (четири) примерка за Наручипца и 2 (два) 
примерка за Ппнуђача.  
  
  
  
       НАРУЧИЛАЦ                                              ИЗВРШИЛАЦ  
         
    
________________________                                           ________________________  
председник општине                                         Овлашћено лице  за   заступање  
  
  


