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На основу чл.39 и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник Републике Србије“, 

бр.124/12,14/15,68,15 у даљем тексту: Закон), чл.6 Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености 

услова („Сл.гласник Републике Србије“, бр.29/13 и 104/13), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 775 od 15.09.2015.г и Решења о образовању комисије за јавну набавку 

број 776 од 15.09.2015.године, припремљена је 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности- Куповина рачунарске опреме  
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I –   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВИ 

1) Наручилац: Основна школа „Коста Абрашевић“, ул. Милорада Јанковића Доце 34 

         Интернет страница: www.oskostaabrasevic.wordpress.com 

 
2) Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности 

Предмет јавне набавке: добра - Куповина рачунарске опреме, бр.јавне набавке 2/2015 

3) Контакт лице: Милица павићевић , e-mai  k.abrasevic@sbb.rs, тел факс 011/8041-
792, 8041-793 (радно време, понедељак-петак 08-16h) 

II – ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1) Предмет јавне набавке:  
 добра  
 Куповина рачунарске опреме  

 ознака из Општег речника набавки: 30230000 – рачунарска опрема 
 

III- ВРСТА И ОПИС ДОБАРА, РОК ИСПОРУКЕ, МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ДОДАТНЕ УСЛУГЕ 
 

1. Врсте и опис добара:набавка рачунарске опреме  
1) Рок извршења и место испоруке добара: максимално 15 календарских дана од дана 

обостраног потписивања уговора на адресу ОШ „Коста Абрашевић“, Улица: 
Милорада Јанковића Доце бр.34. 

2) Додатне услуге:Испорука и монтажа добара 
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IV  – СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА И ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

Спецификација рачунарске опреме, бр.јавне набавке 2/2015 

 

Minimalne tehničke specifikacije Količina 
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Procesor 
Intel Core i3; 2 jezgra, 4 niti; najmanje 3.6GHz, 
3MB cashe ili ekvivalent 

25 

Sistemski čipovi Intel H81 ili ekvivalent 

Memorija min. 4 GB DDR3 1600MHz; proširivo do 16GB 

Grafička karta Integrisana na procesoru/ploči 

Diskovi min. 500 GB  

Optički uređaj DVD RW 

Proširivost na ploči min. 1 x PCIe x 16; 1 x PCIe x 1 

Priključci 
min. 8 x USB(bar 2 x USB 3.0); 1 x VGA; 1 x DP, 1x 
RJ-45 (10/100/1.000Mbps) 

Kudište Desktop, prirodna orijentacija horizontalna 

Operativni sistem Bez 

Periferije 
USB tastatura, USB optički miš, istog proizvođača 
kao i računar 

Monitor dijagonala min. 23.8", antiglare 

Rezolucija min. 3.840 x 2.160 

Tip panela IPS 

Odnos stranica 16:9 

Odziv max. 6ms 

Kontrast min. 1000:1 

Osvetljenje min. 300cd/m² 

Ugao gledanja min. 178/178 (H/V) 

Priključci  min. 2 x DisplayPort ili 2x HDMI, 4x USB 

Ostalo Tilt, Pivot, Swivel, podesiv po visini 

Napomena Istog proizvođača kao i računar 

Garancija min. 36 meseci 
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Dijagonala ekrana min. 55 ", predviđen za rad 24/7 

1 

Rezolucija Full HD (1920 x 1080) 

Tip panela IPS 

Odnos stranica 16:9 

Osvetljenje min. 700cd/m² 

Kontrast min. 1200:1 

Ugao gledanja min. 178/178 (H/V) 
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Video ulaz 
min. 2x HDMI, 1x Display port, 1x DVI, 1x VGA, 
USB, 1x RJ-45, Component (RCA), Coposite (RCA) 

Video izlaz min 1x HDMI ili Display port, 1x DVI, 1x VGA 

Audio ulaz/izlaz 3.5 mm RCA 

Dodatni konektori za kontrolu min. 1x RJ-45, 1x RS-232 

Zvučnici min. 2x 10W 

Dodatne funkcije 
podrška za DLNA, direktno snimanje sadržaja na 
USB flash uređaj,  

Dodatna oprema Daljinski upravljač 

Garancija min. 36 meseci 

M
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Dijagonala ekrana min. 42"  

10 

Rezolucija Full HD (1920 x 1080) 

Tip panela LED, 3D Prikaz 

Odnos stranica 16:9 

Osvetljenje min. 400cd/m² 

Digitalni signali 

min. DVB-C MPEG2; DVB-C MPEG4; DVB-S2 
MPEG4 HD; DVB-T MPEG2; DVB-T MPEG4; DVB-S 
MPEG2; DVB-T2 MPEG2; DVB-T2 MPEG4 

Podržani video formati 

min. AVI; MKV; H264/MPEG-4 AVC; MPEG-1; 
MPEG-2; MPEG-4; WMV9/VC1; JPEG; BMP; PNG; 
GIF; PNS; JPS 

Podržani audio formati AAC; MP3; WMA; LPCM; M4A; MPEG1 L1/2; AMR 

Konektori 

Min. 1x IEC75 (75Ω), 4x HDMI, 1x SCART, 1x 
Komponentni YPbPr (3x RCA), 1x S/PDIF (audio 
izlaz), 2x RCA (audio ulaz), 2x USB 2.0, 1x RJ-45, 

Bežična konekcija Integrisani Wi-Fi, Wi-Fi Miracast 

Zvučnici min. 2x 12W 

Dodatne funkcije 

Upravljanje pomodu pametnog telefona i tableta, 
upravljanje pomodu bežične tastature i miša, 
ambilight tehnologija 

Dodatna oprema Daljinski upravljač, 4x3D naočare 

Garancija min. 36 meseci 
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Tip uređaja A4 laserski monohromatski 

2 

Brzina štampe ≥ 50ppm A4 

Rezolucija štampe ≥  1200dpi 

Automatsko uvlačenje papira (ADF) Ne 

Dupleks štampa Da 

Vreme do štampe prve strane ≤ 10 sekundi 

Procesor ≥ 750 MHz 

Kapacitet memorije ≥ 256 MB 
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Rucni ulagač papira  Da 

Kapacitet kasete za papir ≥ 500 strana 

Podržana debljina papira 60-120g/m2 (min.) iz fioke za papir 

Izlazni kapacitet ≥ 250 listova 

Priključci USB 2.0, RJ-45 (1GB LAN) 

Kapacitet potrosnog materijala 

Uz uređaj je potrebno isporučiti originalne 
rezervne tonere koji de obezbediti obim štampe 
od minimalno 60.000 strana (zajedno sa 
inicijalnim tonerom). Podrazumevana je 
pokrivenost 5%. 

Ostalo 

Uz uređaj je potrebno isporučiti originalni 
potrošni materijal (drum units i developers) 
neophodan za štampu minimalno 500.000 strana. 

Garancija min. 36 meseci 
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Образац структуре ппнуђене цене са упутствпм какп да се пппуни 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА бр. 2/2015 

 

Куповина рачунарске опреме   

Упутствп за пппуоаваое пбрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 

За сваки артикал уписати: ,,Назив произвођача'', „Модел понуђене рачунарске опреме“,„ Цену по 

јединици мере без ПДВ-а “, „ Цена по јединици мере са ПДВ-ом “, „укупну цену без ПДВ-а“   и „укупну 
ценуса ПДВ-ом“ 
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                                ОБРАЗАЦ 1 

Структура цене рачунарске опреме, бр.јавне набавке 4/14 

Редни 

брпј 

 

Назив/ппис 

 

Кпличина 

 

Цена без 

ПДВ-а 

 

ПДВ 20% 

 

Цена са ПДВ пп 

кпмаду 

 

Укупнп без ПДВ 

 

Укупнп са  

ПДВ 

1. 

 

 25      

2.  

 

1      

3.  

 

10      

4.  

 

2      

  

UKUPNO 

   

 

Потпис овлашћеног лица 
М.П.                          _________________________
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V –УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75.И 76.ЗАКОНА И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1) Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. Закона 
 

Право учешћа у поступку јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл.75. Закона и то : 

 Да је понуђач регистрован код надлежног органа, тј.уписан у одговарајући 
регистар 

 да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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 

 да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања позива за подношење понуде; 

 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; 
 

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 и заштити животне средине и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. 

Уколико понуђач ангажује подизвођача, подизвођач испуњава обавезне услове из 
чл.75 став 1. Тачка 1-4. Закона. 

У случају подношења заједничке понуде, сваки понуђач из групе мора испунити 
услове предвиђене чл.75.ст.1 тачке1-4. Закона. 

2) Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из чл.75. Закона 
 
У складу са чл.77.став 4.Закона, испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем изјаве 
(Образац 2) којом под материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учествовање у поступку јавне набавке из чл.75.Закона, који су 
дефинисани конкурсном документацијом.Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.Уколико изјаву потписује лице које 
није овлашћено за заступање, потребно је да уз понуду достави и овлашћење за 
потписивање. 
У случају да понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (ОБРАЗАЦ 2/А) потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом. 
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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 фотокопију свих доказа о испуњености услова.Ако понуђач у остављеном 
примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид 
оригинал или оверену фотокопију 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: 

 Извод из АПР-а који издаје Агенција за привредне регистре 
 

Понуђач је дужан је 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. 

3.) Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, предвиђене чл.76 Закона и 

то: 

1) Неопходно је да Понуђач достави потврду произвођача опреме или локалне 
канцеларије произвођача опреме (за територију Републике Србије) којом се потврђује да 
је захтевани гарантни период подржан од стане произвођача опреме. Потврда се односи 
на сву понуђену опрему, мора бити насловљена на јавну набавку и мора се односити на 
територију Р. Србије. 
 
2)  Неопходно је да Понуђач достави техничку документацију (опис производа, datasheet-
ove) која мора недвосмислено показивати да понуђена добра у потпуности одговарају свим 
техничким захтевима. 
 
 
*Овај доказ понуђач доставља за подизвођача уколико ангажује подизвођача. 

 

 

 

VI – УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

3) Подаци о језику на којем се подноси понуда: Понуда за ову јавну набавку 

подноси се на српском језику. Поступак јавне набавке води се на српском језику. 

Уколико понуђач подноси понуду на страном језику у обавези је да уз исту, достави 

и оверени превод на српски језик од стране судских тумача. Захтевану техничку 

документацију и потврде произвођача опреме дозвољено је доставити на енглеском 

језику. 
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4) Начин на који понуда мора да буде сачињена:Понуђач понуду подноси 

непосредно или путем поште у затвореној коверти тако да се са сигурношћу може 

утврдити приликом отварања понуде да се први пут отвара. На полеђини навести 

назив, адресу, лице за контакт и телефон. У случају да понуду подноси група 

понуђача, потребно је на коверти назначити да се ради о групи понуђача и навести 

називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуду доставити на адресу: Основна школа „Коста Абрашевић“, ул.Милорада 

Јанковића Доце бр.34, са назнаком „ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – 

КУПОВИНА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
 

Понуда је благовремена уколико је примљена од стране наручиоца до 

28.09.2015.год. до 10,00 часова. 
 

Наручилац ће по пријему одређене понуде на коверти, у којој се налази понуда, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа. 

У случају да је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу предати 

потврду о пријему понуде, са назначеним датумом и сатом пријема понуде. 

Понуде које је наручилац примио по истеку рока за подношење понуде, тј.по 

истеку дана и сата предвиђеног за подношење понуда, сматраће се 

неблаговременом. 

 

Понуда мора да садржи: 

 Образац структуре понуђене цене (ОБРАЗАЦ 1) 

 Образац понуде (ОБРАЗАЦ 2) 

 Изјаву понуђача о испуњености услова (ОБРАЗАЦ 3) 

 Изјаву подизвођача о испуњености услова из чл.75 Закона (ОБРАЗАЦ 3/А) 

 Изјава о независној понуди (ОБРАЗАЦ 4) 

 Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла 

(ОБРАЗАЦ 5) 

 Изјава понуђача о квалитету понуђених добара (ОБРАЗАЦ 6) 

 Изјава подизвођача о квалитету понуђених добара (ОБРАЗАЦ 6А) 

 Образац трошкова припреме понуде (ОБРАЗАЦ 7) 

 Модел уговора (модел уговора мора бити попуњен, потписан и оверен 

печатом. У случају заједничке понуде, модел уговора потписује онај члан 

који је споразумом одређен за потписивање уговора). 

Понуда се припрема у складу са обрасцима који су саставни део Конкурсне 

документације.Све стране образаца морају бити попуњене на српском језику, 

јасно, читко, штампаним словима,на предвиђеним местима оверене печатом и 
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потписане од стране овлашћеног лица понуђача, у свему у складу са Упутством 

за сачињавање понуде. 

Уколико се приликом сачињавања понуде начини грешка (у писању речи, текста, 

заокружавању понуђених опција, уношењу цифара и сл.), понуђач може такву 

грешку отклонити тако што ће исправљени део оверити и ставити потпис 

овлашћеног лица понуђача. 

5) Не прихвата се понуда са варијантама 

 

6) Измена, допуна и опозив понуде:У року за подношење понуде понуђач може да 

измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је одређен за подношење 

понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, тј.која документа 

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде доставити на адресу Основна школа „Коста 

Абрашевић“, ул.Милорада Јанковића Доце бр.34, Ресник, са назнаком: 

 

Измена понуде за јавну набавку- „КУПОВИНА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ЈАВНА 

НАБАВКА БРОЈ 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ“. “ или 

 

Допуна понуде за јавну набавку добара КУПОВИНА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ЈАВНА 

НАБАВКА БРОЈ 2/2015- НЕ ОТВАРАТИ “ или 

 

Опозив понуде за јавну набавку добара  -КУПОВИНА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ, ЈАВНА 

НАБАВКА БРОЈ 2/2015- НЕ ОТВАРАТИ “ или 

 

Измена и допуна понуде за јавну набавку добара  --КУПОВИНА РАЧУНАРСКЕ 

ОПРЕМЕ, ЈАВНА НАБАВКА БРОЈ 2/2015- НЕ ОТВАРАТИ “ . 

 

На полеђини коверте навести назив и адресу понуђача. 

 

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

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

понуди. 

По истеку рока за подношење понуде, није могуће извршти опозив, допуну и 

измену понуде. 

 

7) Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач: Понуђач може да 

поднесе само једну понуду. Понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођачнити да 

учествује у више заједничких понуда. 
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У обрасцу понуде (ОБРАЗАЦ 2) понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

тј.да ли је подноси самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са 

подизвођачем. 

8) Понуда са подизвођачем: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, 

дужан је да у обрасцу понуде (Образац 2) наведе да понуду подноси са 

подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, 

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

преко подизвођача. 

Понуђач у обрасцу понуде (Образац 2) наводи назив и седиште подизвођача, 

уколико ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у 

уговору о јавној набавци. 

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

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

доказује испуњеност услова (Образац 2/А). 

Понуђач одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

тј.уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

У случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу, промена повериоца 
или дужника у уговорном односу ће се вршити у складу са одредбама чл.од 436.-453. 
Закона о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“ бр. 29/78, 39/85, 45/89-одлука УСЈ и 
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“ бр 1/2003 - Уставна повеља). 

 

9) Заједничка понуда: Уколико понуду подноси група понуђача саставни део 

заједничке понуде је споразум којим се понуђачи међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о 

 Члану групе који ће бити носилац посла, тј.који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача 

 Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор 

 Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства обезбеђења 

 Понуђачу који ће издати рачун 

 Рачуну на који ће бити извршено плаћање 

 Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

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

наведени у конкурсној документацији, у поглављу V, у складу са упутством како 

се доказује испуњеност услова (ОБРАЗАЦ 2). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
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10) Начин и услови плаћања, гарантни рок и друге околности од којих 

зависи прихватљивост понуде 

 Рок плаћања:плаћање ће се извршити у року од 45 дана од пријема фактуре 
и потписивања од стране уговорних страна записника о квалитативном и 
квантитативном пријему испоручених и монтираних добара. 

 Рок извршења и место испоруке и монтаже добара: максимално 15 
календарских дана од дана obostranog potpisivanja ugovora. 

 Гарантни рок:минимум 36 месеци 
 Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

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

писаном облику затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

мењати понуду. 

11) Валута и начин на који мора да буде наведена и изражена цена у 

понудиЦена мора бити исказана у динарима, са ибез пореза на додату вредност, 

са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке. 

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 

понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

У цену је урачуната- цена добара са испоруком и монтажом. 

Цена је фиксна и не може се мењати. 

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

складу са чл.92.Закона. 

12) Подаци о државном органу или организацији односно органу или 

служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити 

животне средине заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који 

су у вези са извршењем уговора о јавној набавци 

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарству 

финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 

животне средине и у Министарству пољопривреде и заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. 

 

13) Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача 

У предметној јавној набавци сви понуђачи су дужни да доставе: 

 Изјава понуђача о обавези достављања менице за добро извршење посла 

(ОБРАЗАЦ 5) 
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Изабрани понуђач ће бити у обавези да као средство финансијског  обезбеђења 

достави 

 оригинал сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, са 
оригиналним потписом, оригинал меничним овлашћењем потписаним 
оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копијом депо 
картона, овереног ОП обрасца и листинга са сајта НБС као доказа да је 
меница регистрована, насловљеним на Основна школа „Коста 
Абрашевић“,ул.Милорада Јанковића Доце 34, са клаузулом „без протеста“, 
у износу од 10% без ПДВ-а од вредности уговора, са роком важности 
минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење набавке у 
целости, као средство финансијског обезбеђења својих уговорних обавеза. 
 
 

14) Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на 

располагање:Предметна набавка не садржи поверљиве информације које на 

ручилац ставља на располагање. 

 

13)Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде:У 

складу са чланом 63. ставом 2. Закона, заинтересовано лице може, у писаном 

облику, да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 

понуде. 

Захтев за тражење додатних информација или појашњења шаље се искључиво 

писаним путем, односно поштом на адресу наручиоца или електронском поштом 

на е-mail k.abrasevic@sbb.rs 

Наручилац ће заинтересованом лицу, у року од 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. 

 

14)Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 

понуђача: 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 и 

контролу (увид) код понуђача, односно подизвођача (Чл.93 Закона) 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, односно подизвођача. 
Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

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

 

15) Додатно обезбеђење испуњења уговорне обавезе понуђача која се 
налазе на списку негативних референци: Понуђач који се налази на списку 
негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чл 
83.Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није 
истоврсан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен 
уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцуоригинал 
сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, са оригиналним потписом, 
оригинал меничним овлашћењем потписаним оригиналним потписом лица која су 
потписала меницу, копијом депо картона, овереног ОП обрасца и листинга са 
сајта НБС као доказа да је меница регистрована, насловљеним на ОШ “Коста 
Абрашевић“ , са клаузулом „без протеста“,у висини од 15% од вредности уговора 
(без обрачунатог ПДВ-а) са роком важности минимум 30 дана дужим од 
уговореног рока за коначно извршење посла. 

16) Врста критеријума за доделу уговора:Критеријум за оцену понуда је: 
најнижа понуђена цена, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 
пореза на додату вредност. 
 

Уколико након прегледа и оцене понуда, две или више понуда буду имале исту 
понуђену цену, наручилац ће изабрати понуду оног понуђача који понуди краћи 
рок испоруке. 

17) Доношење одлуке у вези са јавном набавком:Наручилац ће донети 
образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року не дужем од 10 дана 
од дана отварања понуда.  

Одлуку о додели уговора наручилац ће донети ако је прибавио најмање једну 
прихватљиву понуду, у супротном донеће одлуку о обустави поступка јавне 
набавке. 

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 
разлога, који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 
онемогућавају да се започети поступак оконча, односно услед којих је престала 
потреба наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току 
исте буџетске године, односно у наредних шест месеци. 

Након доношења образложене одлуке о додели уговора, односно одлуке о 
обустави поступка јавне набавке, наручилац ће, у року од 3 дана од дана 
доношења одлуке, исту доставити свим понуђачима. 

18) Начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача: Захтев за 

заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано лице, или пословно 

удружење у њихово име. 
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Захтев за заштиту права понуђача може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако законом није другачије 
предвиђено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања.У овом случају долази до 
застоја рока за подношење понуда.После доношења образложене одлуке 
наручиоца у вези са овом јавном набавком, рок за подношење захтева за заштиту 
права је 5 (пет) дана од дана пријема одлуке. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 
стране истог подносиоца захтева, у њему се не могу оспоравати радње наручиоца 
за које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења 
претходног захтева. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу 
непосредно,  електронском поштом на адресу k.abrasevic@sbb.rs и факсом на број 
011/8041-793 (о чему мора имати потврду пријема одлуке од стране наручиоца) 
или путем поште - препоручено са повратницом. Примерак захтева за заштиту 
права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у 
поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на 
Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева 
за заштиту права. 

Захтев за заштиту права понуђача задржава даље активности наручиоца у 
поступку јавне набавке до доношења одлуке о поднетом захтеву, осим ако 
Републичка комисија на предлог наручиоца не одлучи другачије. 

Захтев за заштиту права мора да садржи све елементе предвиђене у члану 
151.став 1. Закона о јавним набавкама. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да уз захтев за заштиту права 
достави доказ о уплати таксе, у износу од 60.000,00 динара, на жиро рачун број: 
840-742221843 – 57, модел 97, позив на број 50-016,прималац: „Буџет Републике 
Србије“, сврха: „Републичка административна такса, за захтев за заштиту права, 
број јавне набавке 2/2015“. 

 

19) Рок у којем ће уговор бити закључен: Уговор о јавној набавци ће се 
закључити са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 (осам) дана од дана 
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протека рока за подношење захтева за заштиту права, ако у том року није поднет 
захтев за заштиту права.  

Ако наручилац у наведеном року не достави понуђачу потписан уговор, понуђач 
није дужан да потпише уговор, што се неће сматарати одустајањем од понуде и не 
може због тога сносити било какве последице. 

Уколико је поднета само једна понуда, наручилац може закључити уговор о јавној 
набавци и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако је у конкретној набавци поднет захтев за заштиту права, уговор о јавној 
набавци са понуђачем којем је додељен уговор закључиће се ако је исти одбачен 
или одбијен. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

20) Објављивање обавештења: Научилац ће обавештење о закљученом уговору о 
јавној набавци или обавештење о обустави поступка јавне набавке објавити на 
Порталу јавних набавки у року од 5 (пет) дана од дана закључења уговора, 
односно од дана коначности одлуке о обустави поступка јавне набавке. 

21) Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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VII ОБРАЗАЦ 2 

Куповина рачунарске опреме  јавна набавка бр. 2/2015 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр. ________ од _________ 2015.године 

(обавезно уписати датум понуде) 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Понуђач Понуду подноси: А) самостално Б)као заједничку понуду В)са подизвођачем 
(заокружити начин подношења Понуде) 

I-Пословно име или скраћени назив 
Понуђача/носиоца посла из одговарајећег 

регистра: 

 

Адреса седишта:  
Овлашћено лице (потписник уговора):  
Особа за контакт:  
Телефон:  
Телефакс:  
Е-mail:  
Текући рачун и назив банке:  
Матични број:  
Порески идентификациони број-ПИБ:  
ПДВ број:  
Регистрован у регистру понуђача                     Да  -  Не (заокружити) 
II-Пословно име или скраћени 
називподизвођача/члана групе из 
одговарајућег регистра: 

 

Адреса седишта:  
Овлашћено лице (потписник уговора):  
Особа за контакт:  
Телефон:  
Телефакс:  
Е-mail:  
Текући рачун и назив банке  
Матични број:  
Порески идентификациони број-ПИБ:  
ПДВ број:  
Део предмета који ће се извршити преко подизвођача  
Проценат укупне вредности набавке који ће се 
извршити преко подизвођача (не већи од 50%) 

 

Регистрован у регистру понуђача                     Да  -  Не (заокружити) 
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IIIПословно име или скраћени назив 

подизвођача/члана групе из одговарајућег 
регистра 

 

Адреса седишта:  
Овлашћено лице (потписник уговора):  
Особа за контакт:  
Телефон:  
Телефакс:  
Е-mail:  
Текући рачун и назив банке  
Матични број:  
Порески идентификациони број-ПИБ:  
ПДВ број:  
Део предмета који ће се извршити преко подизвођача  
Проценат укупне вредности набавке који ће се 
извршити преко подизвођача (не већи од 50%) 

 

Регистрован у регистру понуђача                     Да  -  Не (заокружити) 
ПОДАЦИ  О   ПОНУДИ 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а:  

Износ ПДВ-а:  

Укупна понуђена цена са пдв-ом:  

Словима цена са пдв-ом: 

Рок важења понуде: ______ дана (минимум 60 дана од отварања понуде) 

Гарантни рок ______ месеци (минимум 36 месеци) 

Рок испоруке: ___календарских дана (максимално 30 календарскихдана од дана достављања 
писаног захтева Купца на адресу Основна школа „Коста Абрашевић“, 
ул.Милорада Јанковића Доце 34. 

Рок и начин плаћања: извршиће се у року од 45 дана од пријема фактуре и потписивања 

од стране уговорних страна записника о примопредаји. 
Изјављујем да сам при састављању понуде поштовао обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне средине и 
гарантујем да сам ималац права интелектуалне својине 

                                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                                                                 М.П.                   _________________________ 
 
 

Напомена: 
*У случају подношења заједничке понуде или у случају да понуђач наступа са подизвођачем/има, под бројем 1 навести 

податке о носиоцу посла, односно понуђачу, а под бројем 2 и 3 навести податке о члановима групе понуђача, односно 

подизвођача. Уколико је број чланова групе понуђача, односно број подизвођача већи од 3 односно од 2, прву страну 

обрасца понуде фотокопирати и прикључити обрасцу понуде. 

**Образац попунити, потписати и оверити у свему у складу са Упутством.  

*** У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да овај образац 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  који у том случају мора бити наведен у споразуму из чл.81 ст.4 ЗЈН. 
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VIIIОБРАЗАЦ 3 

Куповина рачунарске опреме  јавна набавка бр. 2/2015 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛ.75. ЗАКОНА 

У складу са чланом 77. Став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено 
лице понуђача, дајем следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 

да Понуђач ______________________________________________ (навести назив понуђача) испуњава све 
услове из чл.75. Закона, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом, за учешће у поступку јавне 

набавке мале вредности-Куповина рачунарске опреме  јавна набавка бр. 4/14 

и то: 
 

1) Да сам регистрован код надлежног органа, тј.уписан у одговарајући регистар 
2) да ја и мој законски заступник нисмо осуђивани за неко од кривчних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

3) да ми није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања позива; 
4) да сам измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 

 

 

 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                                                                 М.П.                   _________________________ 

 
 
Напомена: 
*У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача чиме потврђују да сваки члан 
групе испуњава обавезне услове наведене у тачкама од 1. до 4. Ове изјаве. 
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IX            ОБРАЗАЦ 3/А 

Куповина рачунарске опреме, јавна набавка бр.2/2015 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ 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 овлашћено 
лице подизвођача, дајем следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 
да Подизвођач  ______________________________________________ (навести назив подизвођача) испуњава 
све услове из чл.75 Закона, односно услове дефинисане Конкурсном документацијом, за учешће у поступку 

јавне набавке мале вредности-Куповина рачунарске опреме јавна набавка бр. 4/14 и то: 
 

1) Да је подизвођач регистрован код надлежног органа, тј.уписан у одговарајући регистар 
2) подизвођачи његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривчних дела као члан организоване 

криминалне групе, да нисмо осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
позива; 

4) Подизвођач  је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 

 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица 
                                                                 М.П.                   _________________________ 

 
 
Напомена: 
*Образац копирати у зависности од броја подизвођача 
**У случају да понуђач наступа самостално или у случају подношења заједничке понуде, овај образад доставити непопуњен 
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X             ОБРАЗАЦ 4 

Куповина рачунарске опреме јавна набавка бр.2/2015 

 

 

ИЗЈАВА  О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

У складу са чланом 26. Закона, 
 

Понуђач _____________________________________________________(навести назив понуђача) даје: 
 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да сам понуду за јавну набавку мале 
вредности-Куповина рачунарске опреме јавна набавка бр. 4/14 независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 

 
 

 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица  
                                                                 М.П.                   _________________________ 

 
 
Напомена: 
*У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача 
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XI            ОБРАЗАЦ 5 

Куповина рачунарске опреме јавна набавка бр.2/2015 

 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА О ОБАВЕЗИ ДОСТАВЉАЊА МЕНИЦЕ 
ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да ћу на дан потписивања уговора доставити 
оригинал сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, са оригиналним потписом, оригинал меничним 

овлашћењем потписаним оригиналним потписом лица која су потписала меницу, копијом депо картона, 
овереног ОП обрасца и листинга са сајта НБС као доказа да је меница регистрована, насловљеним на Правно – 
пословну школу Београд, са клаузулом „без протеста“, у износу од 10% без ПДВ-а од вредности уговора, са 
роком важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење набавке у целости. 

 
 

 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица  
                                                                 М.П.                   _________________________ 

 
 
Напомена: 
* У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача 
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XII 

               ОБРАЗАЦ 6 

Куповина рачунарске опреме јавна набавка бр.2/2015 

 

ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА О КВАЛИТЕТУ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА 

 
Понуђач _____________________________________________________(навести назив понуђача) 
 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра одговарају 
квалитету,функцији и техничким карактеристикама датим у обрасцу структуре цене. 

 
 

 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица  
                                                                 М.П.                   _________________________ 

 
 
Напомена: 
* У случају заједничке понуде, образац потписују и оверавају сви чланови групе понуђача 
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             ОБРАЗАЦ 6А 

Куповина рачунарске опреме јавна набавка бр.2/2015 

 

ИЗЈАВА  ПОДИЗВОЂАЧА О КВАЛИТЕТУ ПОНУЂЕНИХ ДОБАРА 

 
Понуђач _____________________________________________________(навести назив понуђача) 
 
Изјављујем под пуном кривичном и материјалном одговорношћу да понуђена добра одговарају 
квалитету,функцији и техничким карактеристикама датим у обрасцу структуре цене. 

 
 

 
 
                                                                                              Потпис овлашћеног лица  
                                                                 М.П.                   _________________________ 

 
 
Напомена: 
*Образац копирати у зависности од броја подизвођача 
**У случају да понуђач наступа самостално или у случају подношења заједничке понуде, овај образад доставити непопуњен 
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XIII            ОБРАЗАЦ 7 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чл. 88 Закона, понуђач _______________________________________________  

(навести назив понуђача), доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ППОНУДЕ 

 

 

Трошове 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 припремања понуде, под условом да 
је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

Напомена:  

*Достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Потпис овлашћеног лица  

М.П.                   _________________________ 
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XIV  

МОДЕЛ 

УГОВОР 

Уговорне стране:  

1.Основна школа „Коста Абрашевић“, ул. Милорада Јанковића Доце 34,                                       

ПИБ:100169916,матични број:07004010, (у даљем тексту: Купац), кога заступа директор 

Весна Шуњеварић  и                                

2. ______________, ул. _______________, ПИБ __________, матични број: 

____________, извод из Регистра обвезника ПДВ: _____________ (у даљем тексту: 

Продавац)  кога заступа ____________ 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА: Куповина рачунарске опреме  

 

Члан 1. 

Уговорне стране сагласно утврђују да је предмет овог уговора Куповина рачунарске 

опреме са испоруком и монтажом  (у даљем тексту: добра), а у свему према усвојеној 

Понуди Продавца бр. _______ од ___________2015. године, која је саставни део овог 

Уговора. 

Члан 2. 

Продавац се обавезује да добра која су предмет уговора, испоручи и пусти у рад,  у 

уговореном квалитету, у свему у складу са достављеном уз Понуду, о свом трошку, у року 

од ________ календарских дана (максимално 15 календарских дана), од дана пријема 

писаног захтева од стране Купца,на адресу Основна школа „Коста Абрашевић“, ул. 

Милорада Јанковића Доце 34, Ресник. 

Испоручена добра морају бити оригинална, фабрички нова, некоришћена, без 
икаквих оштећења или производних недостатака.  
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Члан 3. 

Комисија за квалитативни и квантитативни пријем добара образована од стране Купца, 

извршиће преглед испоручених и монтираних добара о чему ће бити сачињен Записник о 

квалитативном и квантитативном пријему добара, а који ће бити потписан од стране 

овлашћених представника Купца и Продавца. 

Записником о квалитативном и квантитативном пријему испоручених и монтираних добара 

потврђује се пријем испоручених и монтираних добара у уговореном броју и уговореном 

квалитету. 

Комисија сачињава записник у два истоветна примерка који потписују сви чланови 

комисије и представник Купца, од чега по један примерак записника задржава свака 

уговорна страна. 

Представници Комисије за квалитативни и квантитативни пријем добара, контролу добара 

врше бројањем и појединачним прегледом добара која су предмет уговора. 

У записнику се мора констатовати да су испоручена и монтирана добра у погледу 

количине и квалитета у свему у складу са Уговором и Понудом Продавца. 

У случају да комисија утврди да постоје недостаци испоручених и монтираних добара у 

погледу броја испоручених добара, оштећења, квалитета, неадекватног пуштања у рад и 

друго, она не сачињава записник о квалитативном и квантитативном пријему, већ 

сачињава и потписује рекламациони записник у коме наводи у чему испорука није у 

складу са уговореном. 

Продавац је у обавези да недостатке наведене у рекламационом записнику отклони 

најкасније у року од 3 дана, односно продавац ће бити дужан да о свом трошку у 

наведеном року достави и монтира добра уговореног квалитета. 

По отклањању недостатака сачиниће се записник о квалитативном и квантитативном 

пријему. 

За све уочене недостатке – скривене мане, а који нису били видљиви у моменту пријема 

добара већ су се испољили током употребе Купац ће Продавцу доставити рекламацију са 

Рекламационим записником 

Продавац је у обавези да у року од 8 (осам) дана од дана пријема рекламације отклони 

недостатке или рекламирана добра замени новим добрима која су у складу са уговореним 

квалитетом и карактеристикама. 
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Члан 4. 
 

 Гарантни рок за испоручена и монтирана добра износи _____ (не краћи од 36 
месеца) рачунајући од дана примопредаје предметних добара. 
 Продавац је дужан да у току гарантног рока, на први писмени позив Купца, а 
најкасније у року од 3 (три) дана по пријему писаног позива, отклони о свом трошку све 
недостатке који се односе на уговорени квалитет испоручених и монтираних добара, а који 
нису настали неправилном употребом, као и сва оштећења проузрокована овим 
недостацима. 
 Ако Продавац не приступи извршењу своје обавезе из претходног става по пријему 
писаног позива од стране Купца и не изврши ту обавезу у наведеном року, Купац је 
овлашћен да за отклањање недостатака ангажује друго правно или физичко лице, на 
терет Продавца, наплатом сопствене бланко менице за отклањање недостатака у 
гарантном року из члана 7. Став 2. овог уговора.  
 Уколико сопствена бланко меница за отклањање недостатака у гарантном року не 
покрива у потпуности трошкове настале поводом отклањања недостатака из става 2. овог 
члана, Купац има право да од Продавца тражи накнаду штете, до пуног износа стварне 
штете. 
 За штету и неисправности које настану услед деловања више силе, Продавац не 
сноси одговорност. 
 

Члан 5. 

Укупна вредност уговора са испоруком и монтажом, износи  

______________________ динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: 

_______________________________________________________________ динара), односно 

______________________________ динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: 

_______________________________________________________________ динара). 

Вредност из става 1. овог члана утврђена је на основу количина и јединичних цена 

из усвојене Понуде.  

Уговорне стране су сагласне да су јединичне цене фиксне и непроменљиве до 

коначног извршења уговорене обавезе. 

Члан 6. 

Продавац се обавезује да за добра из члана 1. овог уговора испостави фактуру 

Купцу по извршеној записничкој примопредаји добара. 

  Плаћање за извршену испоруку и монтажу, извршиће се у року од 45 дана од 

пријема фактуре и потписивања од стране уговорних страна записника о примопредаји, на 

рачун Продавца бр. ___________________ који се води код _____________ банке. 
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Члан 7. 

Продавац се обавезује да Купцу на дан потписивања овог Уговора достави оригинал 
сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, са оригиналним потписом, оригинал 
меничним овлашћењем потписаним оригиналним потписом лица која су потписала 
меницу, копијом депо картона, овереног ОП обрасца и листинга са сајта НБС као доказа 
да је меница регистрована, насловљеним на Основна Школа „Коста Абрашевић“, са 
клаузулом „без протеста“, у износу од 10% без ПДВ-а од вредности уговора, са роком 
важности минимум 30 дана дуже од уговореног рока за коначно извршење набавке у 
целости. 

У случају да се Продавац налази на списку негативних референци који води Управа 
за јавне набавке и који има негативну референцу за предмет јавне набавке који није 
истоврстан предмету овог уговора, дужан је да на дан потписивања овог Уговора Купцу 
достави оригинал сопствену бланко меницу, за добро извршење посла, са оригиналним 
потписом, оригинал меничним овлашћењем потписаним оригиналним потписом лица која 
су потписала меницу, копијом депо картона, овереног ОП обрасца и листинга са сајта НБС 
као доказа да је меница регистрована, насловљеним на Основна школа „Коста 
Абрашевић“, са клаузулом „без протеста“, у висини од 15% од вредности уговора (без 
обрачунатог ПДВ-а) са роком важности минимум 30 дана дужим од уговореног рока за 
коначно извршење посла 

 
Члан 8. 

У случају да продавац не испоручи и монтира добра уговореног квалитета и у уговореном 

року дужан је да купцу надокнади насталу штету и за сваки дан закашњења плати 2 ‰ 

(два промила), а највише до 5% од вредности уговореног посла. 

      Члан 9. 

У случају да Продавац ангажује подизвођача: 

        Продавац у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих обавеза из овог 

уговора, укучујући и обавезе које је поверио подизвођачу: 

„__________________________“из _____________________, ул.__________бр.______. 

„__________________________“из _____________________, ул.__________бр.______. 

„__________________________“из _____________________, ул.__________бр.______. 

Продавац ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих обавеза: 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________. 
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Члан 10. 

Уговорне стране су сагласне да међусобне спорове из овог уговорног односа решавају 

споразумно, у супротном надлежан је Привредни суд у Београду. 

Члан 11. 

Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од тога по 3 (три) за сваку 

уговорну страну. 

 

ЗА ПРОДАВЦА       ЗА КУПЦА 

_________________                                                                      ____________  

 

 

 

 

 

 

 

 


