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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

ПРЕКРШАЈНИ СУД У БЕОГРАДУ 

IVСу бр. 20/2016-984-1-1 

Дана: 19.05.2016. године. 

Ул. Устаничка бр. 14 

Б Е О Г Р А Д 
 

  

 

 

  

 

 

 

 

     КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
 

за јавну набавку мале вредности „рачунарска опрема за потребе 

Прекршајног суда у Београду“  број  ЈНМВ 3/2016 

 

- Покренута на основу сагласности Министарства правде РС 401-

00-581/2016-18 од 09.05.2016. године. 

 

Објављено на порталу УЈН  17.05.2016. године/ измена 19.05.2016.г. 

Рок за достављање понуда до  27.05.2016. године  до  10,00 часова 

Јавни отварање понуда 27.05.2016. године  у  10,30 часова 

 

  

 

 
 

 

 

Београд, мај  2016.  године 

  

 
 

 

 

Телефон: 011/655-0879 - управа суда 

E-mail: www.javnenabavke@bg.pk.sud.rs 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр.86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број I Су.бр.1/2016-980 и Решења о образовању комисије за јавну набавку I 

Су.бр.2/2016-981, припремљена је: 

 

Конкурсна документација која садржи: 

 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 
I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 

 

 

 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења, место 

извршења или испоруке добара, евентуалне додатне услуге и 

сл. 

 

 

4 

 

 

IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 

Закона 
6 

упутство како се доказује испуњеност  услова 7 

образац IVа 9 

образац IVб 10 

образац IVв 11 

V Упутство понуђачима како да сачине понуду 12 

VI Образац понуде  18 

VII Образац структуре цена 22 

VIII Модел уговора 23 

IX Образац трошкова припреме понуде 26 

X Образац изјаве о независној понуди 27 

XI Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. Став 2. 

Закона 
28 

 Укупан број страна конкурсне документације 28 

 

 

КОНКУРСНА КОМИСИЈА у саставу: 

 

- СОФИЈА ЧВОРОВИЋ, дипл.правник, члан комисије   ________________, 

- ИВАНА МАРКОВИЋ, заменик члана комисије _____________, 

- АЛЕКСАНДАР ЉУБОЈЕВИЋ, члан комисије   ________________________, 

- ЉУБИША МИХАЈЛОВИЋ, заменик члана комисије     _______________. 

- МАРИЈА МАРКОВИЋ ШИШОВИЋ, члан комисије ___________________. 

- ИРЕНА ЉИЉАК, заменик члана комисије _____________________ 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

Назив наручиоца Прекршајни суд у Београду 

Адреса  Устаничка 14, Београд 

Матични број 17772821 

ПИБ 106400239 

Интернет страница наручиоца  www.bg.pk.sud.rs 

Врста поступка јавне 

набавке 

Наручилац спроводи јавну набавку мале вредности 

Предмет јавне набавке  Добра  

Контакт особа Софија Чворовић, за правна питања,  011/655-0879 

Александар Љубојевић, за питања у вези техничке 

спецификације,  011/655-0801 

 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Предмет јавне набавке су ДОБРА- рачунарска опрема 

Назив и ознака из општег речника набавке  30232110, 30234000, 30231300 
Јавна набавка није обликована по партијама 

  

 

  

III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И ОПИС 

ТРАЖЕНИХ ДОБАРА 
 

3.1. ВРСТА ДОБРА: 

Рачунарска опрема 

 

3.2. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Техничке карактеристике добара које су предмет набавке дате су у конкурсној 

документацији. 

 

3.3. КВАЛИТЕТ 

У складу са захтевима из техничке спецификације.  

 

3.4. КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

Предметна добра су детаљно описана у техничкој спецификацији.  

 

3.5. РОК ИСПОРУКЕ 

Рок испоруке не може бити дужи од 15 (петнаест) дана од дана закључења 

уговора. Понуда понуђача који садржи дужи рок испоруке биће одбијена. 

Приликом испоруке понуђач доставља следећу документацију: 

- Оригинал отпремницу која садржи списак садржаја испоручених добара 

- Рачун за испоручена добра 



Page 4 of 28 

 

 

3.7. МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Економат наручиоца ( Београд, ул. Устаничка бр. 14) 

 

3.8. КОНТАКТ ОСОБА  

 контакт особа је Александар Љубојевић, е-маил: javnenabavke@bg.pk.sud.rs 

 

 

 

III a ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
 

 Минимална техничка спецификација монитора за радне станице: 

Osvetljenost 250 cd/m2 
Konektor VGA, DVI 

Odnos kontrasta 3000:1 

Tip displeja FHD Wide LED 

Certifikati i odobrenja VOC test,RoHS (China),RoHS (Turkey),RoHS 
Ukraine,China Energy Efficiency Standard Tier 
1,EU RoHS compliant,EPEAT Gold,Energy Star 
6.0 

Maksimalna rezolucija 1920x1080 

Tehnologija monitora LED 

Napajanje Interno 

Vreme osvežavanja 8 milisekundi 

Pozadinsko osvetljenje LED Backlight 

Veličina vidljivog dela slike 21,5 inča 
Nagib ekrana od -5 do 22 stepena 

 

 Минимална техничка спецификација ласерског А4 штампача: 

Tip Monohromatski A4 laserski štampač 

Brzina 38 str/min za A4 

Vreme do prve strane 6,5s 

Preporučeni obim 
štampe na mesečnom 
nivou 

od 750 do 7.200 strana 

Procesor Dual core 800MHz 

Rezolucija štampe 1.200x1.200dpi 

Ekran 60 mm LCD displej u boji 

Memorija 256MB 
Startni toner 3.000 strana za 5% popunjenosti prema ISO/IEC 

19752. 

Maksimalni toner 10.000 strana za 5% popunjenosti prema 
ISO/IEC 19752. 
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 Минимална техничка спецификација мултифункцијског А4 штампача: 

Tip Monohromatski A4 multifunkcijski 4-u-1 laserski 
uređaj (štampaš, kopir, skener, faks) 

Funkcije Štampanje, Skeniranje, Kopiranje, slanje 
faksova, slanje na elektronsku poštu skeniranih 
dokumenata 

Brzina štampe 33 str/min za A4 

Brzina kopiranja 33 kop/min za A4 

Brzina skeniranja 42 str/min za A4 

Vreme do prve strane 6,5s 

Preporučeni obim štampe na 
mesečnom nivou 

od 250 do 6.000 strana 

Procesor Dual core 800MHz 

Rezolucija štampe 1.200x1.200dpi 

Rezolucija skeniranja 1.200x600ppi 
Tip skenera Fletbed skener sa ADFom od 50 listova 

Ekran 60 mm LCD displej u boji 

Memorija 256MB 

Startni toner 2.500 strana za 5% popunjenosti prema 
ISO/IEC 19752. 

Maksimalni toner 10.000 strana za 5% popunjenosti prema 
ISO/IEC 19752. 

 

 Минимална техничка спецификација екстерног хард диска: 

Tip eksterni hard disk 

Kapacitet 1TB 

Povezivost: USB 3.0 

Oblik 2,5 inča 

 

 Минимална техничка спецификација екстерног кућишта за хард дискове: 

Tip eksterno kućište za hard disk 

format: 3.5” 

Interface: SATA i PATA 

Podrška za hard diskove: do 2 TB 

Brzina prenosa podataka  min 480 Mbps 

Veza sa računarom: min USB 2.0 

Materijal kućišta: Aluminijum 
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 Потребне количине су: 

 

 ВРСТА количина 

1. Монитори 21,5" 13 

2. Ласерски А4 штампач 10 

3. Мултифункцијски А4 штампач   4 

4. екстерни хард диск од 1TB, USB 3.0 1 

5. Екстерно кућиште за хард дискове 1 

    
 

 Минимални гарантни рок за сву рачунарску опрему је 12 месеци. 

НАПОМЕНА: За опрему под редним бројем 2. Ласерски А4 штампач и 3. 

Мултифункцијски А4 штампач, потребно је доставити ауторизацију 

представништва у Србији произвођача опреме, или овлашћеног 

дистрибутера за територију Србије, уколико не постоји представништво 

произвођача. 

 

Систем администратор 
Прекршајног суда у Београду 

 
 

Миљана Николић  
 

                               _____________________________________ 
 

 

 

 

IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

ТИХ УСЛОВА 

 

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

ЗАКОНА 

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

 Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
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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); 

 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); 

 Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

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

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

немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношење 

понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

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

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 

4) Закона. 

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

да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона.  

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатни услов у погледу техничког капацитета и то: 

За понуђену опрему под редним бројем 2. Ласерски А4 штампач и 3. 

Мултифункцијски А4 штампач, потребно је доставити ауторизацију 

представништва произвођача опреме у Србији произвођача опреме, или 

овлашћеног дистрибутера за територију Србије, уколико не постоји 

представништво произвођача. 

 

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

Изјава (образац IVа ) мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 

оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 

овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, (образац IVб )Изјава мора бити потписана 

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, (образац IVв ) понуђач је дужан 

да достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 

оверену печатом.  

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

понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 

свих или појединих доказа о испуњености услова. 
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Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 

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

страницама надлежних органа. 

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. 

 

Испуњеност додатног услова: 

Понуђач је дужан да у складу са одредбом члана 77. Став 2. Достави уз понуду доказ да 

испуњава услов из члана 76. Став 2. и то: 

Понуђачи су у складу са одредбом члана 77. Став 2. Тачка 6. Закона, дужни да уз 

понуду као доказ да поседују технички капацитет за ову набавку доставе : 

 

1.) За понуђену опрему под редним бројем 2. Ласерски А4 штампач и 3. 

Мултифункцијски А4 штампач, потребно је доставити ДОКУМЕНТ О 

АУТОРИЗАЦИЈИ и то: 
 

- Потврду, гаранцију или изјаву произвођача опреме на меморандуму произвођача, 

оверену печатом и потписану од стране одговорног лица произвођача опреме која 

је предмет ове јавне набавке, насловљена на наручиоца- Прекршајни суд у 

Београду, са позивом на број јавне набавке, којом се потврђује да понуђач нуди и 

испоручује оригиналне штампаче, или 

- Потврду, гаранцију или изјаву овлашћеног дистрибутера за територију Републике 

Србије, на меморандуму дистрибутера, оверену печатом и потписану од стране 

одговорног лица дистрибутера опреме која је предмет ове јавне набавке 

насловљена на наручиоца- Прекршајни суд у Београду, са позивом на број јавне 

набавке, којом се потврђује да понушач нуди и испоручује оригиналне штампаче. 

( као доказ да је дистрибутер овлашћен за територију Републике Србије потребно 

је доставити уговор, потврду, гаранцију или изјаву произвођача, којом се то 

потврђује) 
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IVа. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА 
 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, 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 мале вредности добара 3/2016- рачунарске опреме за потребе 

Прекршајног суда у Београду, испуњава  услове из чл. 75. Закона, односно услове 

дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

3) 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); 

 

 

 

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. 
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IVб. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 

ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ  НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

 

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____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке мале вредности добара 3/2016- рачунарске 

опреме за потребе Прекршајног суда у Београду, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

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

одговарајући регистар; 

5) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

6) 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); 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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IVв. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА  ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА ЗА 

СЛУЧАЈ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ 

ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 
 

 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] из 

групе понуђача који учествује у заједничкој понуди у поступку јавне набавке мале 

вредности добара 3/2016- рачунарске опреме за потребе Прекршајног суда у Београду, 

испуњава  услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

 

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

одговарајући регистар; 

8) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани 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; 

9) 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); 

 

 

 

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.  
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САСТАВЕ ПОНУДУ 

 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ 

САСТАВЉЕНА 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

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

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

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 

понуди. 

 Понуду достављати на адресу: Прекршајни суд у Београду, улица Устаничка 

број 14, Београд, соба 150, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добра“ – 

рачунарске опреме , ЈНМВ бр. 3/2016 – НЕ ОТВАРАТИ“. 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

27.05.2016. године до 10,00 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 поношење понуда, 

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

сматраће се неблаговременом. 

 Да би се поднета понуда могла сматрати комплетном, мора да садржи 

- доказе о испуњености услова из члана 75. ЗЈН, 

- доказ о испуњености додатног услова из члана 76.став 2. ЗЈН, 

- попуњен, потписан и печатом оверен "образац понуде", 

- попуњен образац "модел уговора", на назначеним местима, парафиран и 

печатиран на свакој страни уговора, печатиран  и потписан на 

предвиђеним местима у уговору, чиме потврђује да прихвата услове из 

модела уговора. 

- попуњен, потписан и печатом оверен "образац изјаве о независној понуди", 

- попуњен, потписан и печатом оверен "образац структуре цена" , 

- попуњен, потписан и печатом оверен "образац изјаве о поштовању обавеза 

из члана 75. ст. 2. ЗЈН, 

 Потенцијални понуђачи се обавештавају када је у питању  достављање понуде 

могу оптирати између две опције. Наиме, или могу доставити комплетну конкурсну 

документацију са овереним потписаним обрасцима, изјавама и моделом уговора (што 

је за понуђаче свакако сигурније и лакше), или у оквиру своје понуде доставити само 

тражене оверене и потисане обрасце, изјаве и модел уговора.  

 Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да одреди 

једног понуђача из групе који ће потписивати и печатом оверавати обрасце дате у 
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конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди), који 

морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе 

понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 

печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев обрасца који 

подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 

треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 

понуде сагласно члану 81. Закона. 

 

3. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

4. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

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

понуду на начин који је одређен за пондошење 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: Прекршајни суд у 

Београду, ул. Устаничка број 14, Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку мале вредности добара рачунарске опреме  ЈНМВ 

бр 3/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара - рачунарске опреме  

ЈНМВ бр 3/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку мале вредности - добара – рачунарске опреме    

ЈНМВ бр 3/2016- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку мале вредности добара – рачунарске 

опреме    ЈНМВ бр 3/2016- НЕ ОТВАРАТИ”. 

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

понуду подноси група понуђача, на коверти је потебно 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. 

 

5. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу 

понуде, наведе да понуду подноси на 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.  
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 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  конкурсној документацији, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

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

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

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 

7. 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 о члану групе коју ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем, и 

 Опис 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, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

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

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

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

 

8. НАЧИН ИСПОРУКЕ И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

8.1. Захтеви у погледу начина испоруке, рока и услова плаћања 

 

Рок плаћања је најмање 30 дана а највише 60 дана, у складу са Законом о роковима 

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

119/2012, 68/2015), од дана пријема исправне фактуре којим је потврђена добара. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс, нити краћи рок плаћања, понуда понуђача 

који понуди авансно плаћање или рок краћи од 30 дана од дана достављања фактуре 

биће одбијена као неприхватљива. 

 

Рок испоруке добара не може бити дужи од петнаест  (15) дана од дана закључења 

уговора. 



Page 15 of 28 

 

Место испоруке  – на адресу наручиоца: Прекршајни суд у Београду, ул. Устаничка 

број14, 11000 Београд. 

 

8.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

понуду. 

 

 

9. 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 урачунатa цена предмета јавне набавке са  испоруком на адресу наручиоца. 

Цена мора бити фиксна и  не може се мењати док траје важност понуде. 

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

чланом 92. Закона. 

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

део одвојено искаже у динарима.. 

 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Изабрани понуђач је дужан да достави:  

Средство финансијског обезбеђења није потребно достављати. 

 

11. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМОМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику на адресу Прекршајни суд у Београду, ул. 

Устаничка број14, 11000 Београд или путем електронске поште  на e-mail: 

javnenabavke@bg.pk.sud.rs  тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

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

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници.  

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр 3/2016”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 

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

објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено.  
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Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 

чланом 20. Закона. 

 

12. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА 

ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ 

ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 

писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

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

понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93.Закона). 

 Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 

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

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

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

 Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 

уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

цена. 

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

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

13. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума: 

„НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА” 

 

14. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ 

ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

  Уколико две или више понуда имају исту понуђену укупну цену за предмет 

набавке, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио 

КРАЋИ РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА. 

 

15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА 

Понуђач је дужан да у  оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном 

и материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рад, заштити животне средине, 

као и да гарантује да не поседује забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (Изјава чини саставни део конкурсне документације). 

 

16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

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

или пословно удружење у њихово име. 
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 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно у 

суду, електронском поштом на e-mail javnenabavke@bg.pk.sud.rs,  или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу Прекршајни суд у Београду, ул. Устаничка 

број14, Београд. 

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

против сваке радње наручиоца, осим уколико Закном није другачије одређено. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева за 

заштиту права. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати 

благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 7 дана пре истека 

рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 

захтева у складу са чланом 63. Став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне 

недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

 После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 

обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за 

заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу  јавних набавки. 

 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 чланом 150. Закона. 

 Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу 

у износу од 60.000,оо динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре или 

након отварања понуда на броју жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци 

о броју или ознаци јавне набавке поводом  које се подноси захтев за заштиту права, 

сврха: такса за ЗЗП, назив наручиоца и број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права, корисник (прималац): Буџет Републике Србије. 

 Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. Закона. 

НАПОМЕНА: уплата таксе за заштиту права доказује се искључиво достављањем 

потврде о уплати издате од стране финансијске установе којој је износ таксе уплаћен. 

 

17. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у 

року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. Став 2. 

Тачка 5. Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара-

рачунарске опреме  ЈНМВ 3/2016 

 

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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1. ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ добара  3 /2016 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ 

ПДВ-а 

(укупна понуђена цена за сва тражена 

добра  збирно без ПДВ-а) 

 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА 

ПДВ-ом 

(укупна понуђена цена за сва тражена 

добра збирно са ПДВ-ом) 

 

Рок важења понуде 

(не може бити краћи од 60 дана) 

 

Рок плаћања 

(минимално 30 дана, максимално 60 

дана) 

 

Рок  испоруке добара 

 (не дужи од 15 дана од дана закључења 

уговора) 

 

 

ГАРАНТНИ РОК (минимум 12 месеци) 
уписати гарантни рок за свако понуђено добро, 

како су добра наведена у образцу структуре цена 

(СТРАНА 22, из табеле колона 2. - ОПИС) 

 

1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

 

 

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.



VII Образац структуре понуђене цене са упутством како да се попуни 
- РЕКАПИТУЛАЦИЈА  -  

 

 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7=(4x5) 8=(4x6) 

 

р.

б 

 

опис 

 

ј.м. 

 

количин

а 

Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1 Монитор  21,5" ком 13     

2 Ласерски А4 штампач ком 10     

3 Мултифункцијски А4 

штампач 

ком 4     

4 екстерни хард диск од 

1TB, USB 3.0 

ком 1     

5 Екстерно кућиште за 

хард дискове 

ком 1     

 УКУПНА ЦЕНА:   

 
УПУТСТВО  КАКО  ДА  СЕ  ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНА:У колону 5 понуђач уписује јединичну цену без ПДВ-а, у колону 6 понуђач уписује јединичну 

цену са ПДВ-ом, у колону 7 понуђач уписује цену за укупну тражену количину без ПДВ-а, у колону 8 понуђач уписује цену за укупну тражену количину са ПДВ-ом и у 

последњи ред УКУПНО понуђач уписује збир колоне 7 и збир колоне 8. 

                                                                                          Понуђач 

                             М. П.  ________________________ 

  Датум ________________________                                        ________________________ 

 

Напомена:Образац структуре цене понуђач мора да поуни, пелатом овери и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци наведени у 

образцу. Уколико понуђач поднесе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац цена попуне, печатом овере и 

потпишу сви понуђачи или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, печатом оверити и потписати 

образац структуре цен 

 



 

VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О КУПОПРОДАЈИ ДОБАРА 

- рачунарске опреме- 

 

Закључен између: 
Наручиоца Прекршајног суда у Београду 

са седиштем у Београду, улица Устаничка број 14, ПИБ 106400239  Матични број: 

17772821 

Број рачуна:  840-1620-21 Управа за трезор,број подрачуна суда 80579 

Телефон:011/655-0981 

кога заступа  председник суда Милан Мариновић 

( у даљем тексту: наручилац ) 

 

и 

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

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

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

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

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

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

(у даљем тексту: испоручилац), 

 

Основ уговора: 

ЈНМВ Број:3/2016 

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

Понуда изабраног понуђача бр. ______ од...............................заведена код Наручиоца под 

бројем ___________________________ од ______________ 

 

 

Члан  1. 

 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац, на основу чл. 39. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

број 124/2012 и 14/15 и 68/15), спровео поступак јавне набавке мале вредности ред. 

бр.3/2016; 

 да је Испоручилац, доставио понуду бр. ______ од ________ 2016. године – 

(попуњава Испоручилац - у даљем тексту: Понуда) која је саставни део овог 

уговора, која је заведена код Наручиоца, под бројем ______________од 

___________2016. године (попуњава наручилац). 

 да понуда у потпуности одговара условима из конкурсне документације. 

 

 

Члан  2. 

 

 Предмет овог Уговора је купопродаја рачунарске опреме према спецификацији  

која је саставни део конкурсне документације, а у складу са понудом понуђача број 

____________ која је заведена код наручиоца под бројем IV-Су.бр. 20/2016-_______ од 

_________.2016. године која је саставни део овог Уговора. 
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Члан  3. 

 

 Укупна цена ствари из чл. 1. овог Уговора износи __________ динара без ПДВ-а и 

____________ динара са ПДВ-ом, франко наручилац и у цену су урачунати сви трошкови 

који се односе на реализацију уговора. Цене дате у понуди су фиксне и не могу се мењати 

током реализације уговора. 

 

Члан  4. 

 

 Испоручилац се обавезује да Наручиоцу испоручи робу која је предмет Уговора по 

траженој врсти и квалитету у року __________ дана од дана закључења уговора, на адресу 

наручиоца.  

 

Испоручилац  наручиоцу за квалитет и функционалну  исправност робе према 

сврси производа, а у складу са захтевима из техничке спецификације. 

 

Уз предметна добра Испоручичац  мора испоручити и сву пратећу документацију- 

техничка упутства, упутства за употребу, гарантни лист, сертификати и остало. 

 

 

Члан  5. 

 

 Наручилац се обавезује да ће цену за испоручену робу платити  у року од 

__________ дана рачунајући од дана достављања рачуна на наплату, са чиме је 

Испоручилац сагласан.  

 

Члан  6. 

 

 Испоручилац се обавезује да добра из члана 1. Овог уговора испоручи у свему 

према условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

 

Наручилац је дужан да приликом испоруке добара изврши квалитативни и 

квантитативни пријем добара и то: 

- да ли су испоручена добра и сви његови делови оригинални, да ли су нови и 

некоришћени, 

- провером да ли су добра неоштећена, 

- да ли карктеристике испоручених добара одговарају захтеваним карактеристикама из 

техничке спецификације и да ли је уз добра испоручена и сва пратећа опрема, резервни 

делови и сл. 

- Да ли је уз испоручена добра испоручена и техничка документација и гарантни лист и 

да ли се услови гаранције слажу са условима наведеним у техничкој спецификацији. 

 

Уколико лице које прими добра у име наручиоца након квалитативног и 

квантитативног прегледа добара утврди да добра задовољавају услове из претходног става 

овог члана, обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује пријем добара. 

 

У супротном, наручилац може да врати предметна добра испоручиоцу без 

потписивања отпремнице. 
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Члан  7. 

 

Ако се приликом или након испоруке, или током употребе добара утврди да добра која је 

продавац испоручио не одговарају условима из члана 6. став 2. и захтевима из техничке 

спецификације, Испоручилац мора о свом трошку, у најкраћем року од дана сачињавања 

записника о рекламацији од стране овлашћеног лица наручиоца, уочене недостатке 

отклонити, или заменити предметна добра новим одговарајућим добрима која 

горенаведене услове у потпуности задовољавају. 

 

Произвођач или представништво произвођача одговара наручиоцу за квалитет, 

функционалност и исправност предметних добара у гарантном року наведеном у 

гарантном листу, под условима који су одређени. 

 

Уколико се у току трајања гарантног рока појаве недостатци у квалитету, функционисању 

или исправности добара, тј. Делова и компонента добара, исти морају бити без накнаде 

отклоњени у року предвиђеном гарантним листом и условима гаранције или замењени 

новим одговарајућим добрима. 

 

Члан  8. 

 

За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. 

   

 Уговорне стране ће све евентуалне спорове по основу овог Уговора решавати 

мирним путем, а за случај спора надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан  9. 

 

 Уговор је сачињен у 4 (четири) примерка од којих свака уговорна страна задржава 

по 2 (два) примерка Уговора. 

 

 

      Испоручилац:                                                                    Наручилац: 

 

       _____________                           ПРЕДСЕДНИК 

____________________ М.П.         ПРЕКРШАЈНОГ СУДА У БЕОГРАДУ     М.П. 

 

______________________                                           Милан Мариновић 

 

 Београд _________ 2016. године 

 

 
Напомена: 

Сваку страну модела уговора одговорно лице парафира и печатира, чиме потврђује и прихвата 

елементе модела уговора, а овлашћено лице понуђача мора последњу страну модела уговора да 

потпише и потпис овери печатом (на месту где је назначено). 

 

 

 

 



Page 26 of 28 

 

 

 

IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за ЈН  

3/2016, 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 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 

 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке добара-рачунаска опрема за потребе Прекршајног суда у Београду, 

бр 3/2016  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 закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља 

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

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

И  З  Ј  А  В  У 
 

 

 

 

Понуђач................................................................................. (навести назив понуђача), у 

поступку јавне набавке добара- рачунарске опреме за потребе Прекршајног суда у 

Београду за 2016. годину, бр. ЈНМВ 3/2016, поштовао је обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде. 

 

 

 

 

          Датум                     Понуђач 

 

 

________________                           м.п.                  _______________________ 

 

                                                            ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 

 

 


