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      На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12), члана 6. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 

и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС“, бр. 29/13 и 104/13), Одлуке о 

покретању поступка јавне набавке број 3/14, број: 404-11-492-1/2014 од дана 20.11.2014. 

године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 3/14, број: 404-11-492-2/2014 

од дана 20.11.2014. године, припремљена је 

 

 

    КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

               

 
 

Конкурсна документација садржи следећа поглавља: 
 

1.   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
1.1 Назив, адреса и интернет страница наручиоца  

1.2 Врста поступка јавне набавке  

1.3 Предмет јавне набавке  

1.4 Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној 
набавци  

1.5 Лице за контакт  
  

2.   ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки  

3.   ТЕХНИЧКE КАРАКТЕРИСТИКЕ                                                                      

4.  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 

75.  ЗАКОНА  О  ЈАВНИМ  НАБАВКАМА  И  УПУТСТВО  КАКО  СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
4.1 Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона  

4.2 Упутство како се доказује испуњеност услова из члана 75. Закона  

5.   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 



 

5.1 Подаци о језику на којем понуда мора бити састављена  

5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена  

5.3 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. 
Закона  

5.4 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, 

нити да учествује у више заједничких понуда  

5.5 Понуда са подизвођачем  

5.6 Заједничка понуда  

5.7 Захтеви у погледу начина и услова плаћања  

5.8 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди  

5.9 Подаци о средствима финансијског обезбеђења испуњења уговорних 
обавеза  

     5.10 Тражење додатних информација или појашњења у вези са 

припремањем понуде        

5.11 Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 
понуђача  после  отварања  понуда  и  вршити  контрола  код  понуђача односно 

његовог подизвођача  

5.12 Критеријум за доделу уговора  
5.13 Обавештење из чл. 74. став 2. и 75. став 2. Закона о јавним набавкама  

5.14 Начин и рок подношења захтева за заштиту права  

5.15 Рок за закључење уговора о јавној набавци  

6.   ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ 

6.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

6.2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА УПУТСТВОМ КАКО ДА 

СЕ ПОПУНИ  

6.3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. 

ЗАКОНА  

6.4 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ  

 УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА   

6.5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ   

6.6 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ   

  7.   МОДЕЛ УГОВОРА 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1.1     Назив, адреса и интернет страница наручиоца 

 
Назив наручиоца: Центар за социјални рад општине Стара Пазова 

Адреса: ул. Ћирила и Методиај бр. 18, 22300 Стара Пазова 

Интернет страница: www.csr-starapazova.org 

ПИБ: 100486090      Матични број: 08150605 
 
1.2   Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке
 

 

1.3 Предмет јавне набавке 

 
Предмет јавне набавке бр. 3/14 је куповина рачунарске опреме –  десктоп рачунари, 

фотокопир, штампачи и монитори. 

Предмет јавне набавке дефинисан је детаљно у делу 3. Техничке карактеристике. 

Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку, односно за сва добра 

описана у делу 3. Техничке карактеристике. 
 

1.4    Назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној 

набавци 
Предметни поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. Уговор 

ће бити закључен са понуђачем којем наручилац одлуком додели уговор. 
 

1.5  Лице за контакт 
Ристић Оливер, дипл. правник телефона 022/311-930,  е-маил:  ristic.oliver@csr-

starapazova.org 
 

1.6.       Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда: 

 Начин и место подношења понуда: Понуде са припадајућом 

документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу 

Наручиоца – Центар за социјални рад општине Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија 

бр. 18, Стара Пазова са обавезном назнаком на лицу коверте: „Не отварати - Набавка 

рачунарске опреме за потребе Центра за социјални рад општине Стара Пазова, број 

3/2014, поштом, или лично на писарници Центра за социјални рад општине Стара 

Пазова.  На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број телефона и факса 

Понуђача, као и име особе за контакт и е-mail.  



 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење 

понуда је 28.11.2014. године до 10,00 часова.  

Последице пропуштања рока одређеног за подношење понуда: Понуда која буде 

примљена након датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременом
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2. ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника 
 

Предмет набавке је куповина рачунарске опреме – десктоп рачунари, фотокопир,  

штампачии монитори. 

 
Назив и ознака из општег речника набавки: 30213300 – десктоп рачунари, 30232110 – ласерски, 

30121430- дигитални уређаји за умножавање и 33195100 – монитори 
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3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
 
 
 
 
 

р. 

бр. 

 

назив дбра 
 

минималне техничке карактеристике 
јед. 

мере 

 

количина 

 

 

 

  1. 

 

 

 

 

Десктоп рaчунaр 

- Lenovo DT E 73 TW G3220 4G 1000GB Win 8pdg7 ili 
odgovarajuće 
- CPU brand: Intel 

-CPU tip: Intel®Pentium® 
-CPU model: G3220 Processor (2 cores / 2 Threads ) 
-CPU brzina: 3.0Ghz,  

-L2 Cashe: 3MBcache 
-Chipset:  IntelH81  

-Socket: 1150 

-Količina memorije:  1x4GB 1333 MHzDDR3; 16GB 

Max 

-Tip hard diska: HDDSATA 

-Veličina diska: 1TB  

-Broj obrtaja diska:  7200 rpm 

-Grafička karta:  Intel HD Graphicsintegrated 

- Optički uređaj:  DVD±RWSATA 

- Onegigabitethernetport, RealtekRTL8111GN, Wakeon 

LAN 

- Zvučna karta: High Definition (HD) Audio, Realtek® 

ALC662codec, Internalspeaker 

- Media cardreader 9-1 

- Preferred Pro USB Keyboard (USB connector), black 

- Enhanced Optical USB Mouse, black 

- Powersupply 280 watts, universal, autosensing 

 - InstaliranWin 7 Pro 64 preload + Win 8 Pro 64 

 - Towercase 

 - Mogućnost povezivanja na postojeći server  

 - Mogućnost povezivanja na programski paket Integral 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ком 

       3 



 

 
 
 
 

 
2. 

 

 
 
 
 
 

Штампач 

-Samsung SL-M2625 ili odgovarajuće 
- Tip:Laserski 
- Format:A4 

- Brzina štampe A4: od 26str/min 

-Vreme štampanja prve strane : 8,5 s 

- Procesor: 600MHz 

- Memorija: 128 Mb 

- Povezivanje:USB 

-Fioka za ulaz papira –Tray ½ ( listova 250) 

-Mesečni ciklus štampe : 12000 

 

 
 
 
 

 
ком. 

 

 
 
 
 
 

3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Фотокопир 

-SHARP AR-5623N sa ARD-om ili odgovarajući 

-digitalni laser C/B A3-A5 fotokopir 
-fotokopir, mrežni printer, kolor skener 

-23 kopije u minuti A4 

-11 kopija u minuti A3 

-Dupleks 

-Kapcitet papira 2x250 listova + 100ByPass 

-Memorija 64MB 

-Zoom 25-400% 

-Gramaža papira  56-200g/22 

-Rezolucija 600 dpi 

-reverzibilni ulagač orginala RSPF 

-Postolje za aparat 

-Toner za min 16000 kopija A4 sa pokrivenošću 6% 

-Isporuka, instalacija I obuka uključeni u cenu 

-Developer uključen u cenu 

-Mrežno povezivanje sa 20 računara uključeno u cenu 

- 

 

  

 

ком 1 

 
 
 
 
 
 
 

4. 
Монитор 

 
-Philips 223V5LSB/00 ili odgovarajući 

-Dijagonala: LED 21.5" 

-Rezolucija: 1920x1080 

-Odnos strana: Wide format 16:9 

-Osvetljenje: 250cd/m2 

-Kontrast: 10.000.000:1,  

-Odziv: 5ms,  

-Ugao gledanja: 170/160 

- konektori: D-sub i DVI-DV 

-Postilje:  tilt 

 

 

ком 3 

 

Напомене: У Техничким карактеристикама, код описа појединих 

ставки, свуда где је због прецизнијег описа наведено име конкретног произвођача, 

подразумева се израз ''или еквивалентно''. 



 

Место   испоруке   добара   је Центар за социјални рад општине Стара 

Пазова,  Стара Пазова,   ул.  Ћирила и Методија бр. 18.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 
75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУСТВО КАКО СЕ 
 ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
4.1 Услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона 
 

Понуђач мора доказати: 

 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

2)  да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

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

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3)  да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објављивања позива за подношење понуда; 

4)  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; 

5)  да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да гарантује да је 

ималац ауторских права интелектуалне својине. 
 

 
 

4.2 Упутство како се доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. 

Закона 

 
У складу са чланом 77. став 4. Закона, испуњеност наведених услова под 

1), 2), 3) и 4) понуђач доказује достављањем изјаве (образац 6.3 у делу 6. конкурсне 

документације) којом под материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона. Уколико 

понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 

лица сваког од понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Уколико понуђач 

подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави изјаву потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом (образац 6.4 у делу 6. 

конкурсне документације). 

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. 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. 

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи 

доказ одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 

страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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 даје документује на прописан начин. 
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5. УПУСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
 
 5.1 Језик на којем понуда мора бити састављена 
 

Понуда мора бити састављена на српском језику. Део понуде који се 

односи на техничке карактеристике може бити састављен на енглеском језику. 
 

5.2 Посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена 

 

 Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке  који  морају  

бити  њихов  саставни  део,  понуђач  попуњава  читко,  а овлашћено лице их потписује и 

печатом оверава. 

Понуђач понуду подноси путем поште или непосредно. Без обзира на начин    подношења   

понуде,   понуђач   мора   обезбедити   да   понуда   стигне до 28. новембра до 10:00 часова, 

на адресу: Центар за социјални рад општине Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр. 18, 

22000 Стара Пазова. 

Понуде, са припадајућом документацијом се достављају у затвореној и запечаћеној коверти 

на адресу наручиоца: Центар за социјални рад општине Стара Пазова, Стара Пазова, ул. 

Ћирила и Методија бр. 18, са обавезном назнаком на лицу коверте: “Понуда за јавну набавку 

добра, набавка рачунарске опреме – НЕ ОТВАРАТИ” и број јавне набавке - ЈН бр.  404-

11492/2014, а на полеђини назив, адресу, број телефона, е-mail као и име особе за контакт 

понуђача, поштом или лично преко пријемне канцеларије наручиоца. 

Понуда се сматра благовременом ако је Наручилац исту примио до 28.11.2014. 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. 

Подношење понуда са варијантама није дозвољено. 

Понуђач може поднети само једну понуду. 

 
   5.3  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 

28.11.2014. године у 10,30 часова, у згради Центра за социјални рад општине Стара Пазова, 

ул. Ћирила и Методија бр. 18, у сали на првом спрату. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  

У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 



 

представници понуђача.  

Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење за 

учествовање уотварању понуда. 

 

5.4 Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. 

став 6. Закона 

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

понуду на нчин који је одређен за подношење понуде. 

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

накнадно доставља. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Центар за социјални 

рад општине Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр. 18, Стара Пазова. 

-Измена понуде за јавну набавку добра, рачунарска опрема- број јавне набавке 3/14- 

ЈН бр.  404-111-492/2014 „НЕ ОТВАРАТИ“ или 

-Допуна понуде за јавну набавку добра, рачунарска опрема- број јавне набавке 3/14- 

ЈН бр.  404-11-492/2014 „НЕ ОТВАРАТИ“ или 

-Опозив понуде за јавну набавку добра, рачунарска опрема- број јавне набавке 3/14- 

ЈН бр.  404-11-492/14 „НЕ ОТВАРАТИ“ или 

-Измена и допуна понуде за јавну набавку добра, рачунарска опрема- број јавне 

набавке 3/14 ЈН бр.  404-11-492/14 „НЕ ОТВАРАТИ“. 

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

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

понуђача и навести наизве и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду 

 
 

5.5 Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не 

може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити 

да учествује у више заједничких понуда 

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

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

заједничких понуда. У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси 

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

подноси понуду са подизвођачем. 
 

5.6 Понуда са подизвођачем 

 
Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 

- у Обрасцу понуде наведе назив и седиште подизвођача, 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; 

-  за  сваког  од  подизвођача  достави  доказе  о  испуњености  услова  на  начин 

предвиђен у делу 4.2 конкурсне документације. 

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

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење 



 

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без 

обзира на број подизвођача. 

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

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 
 

 

5.7 Заједничка понуда 

 
Понуду  може  поднети  група  понуђача.  саставни  део  заједничке понуде је 

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

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке о: 

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

заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

- 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 вршена плаћања; 

- обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 
Носилац посла дужан је да: 

- у Обрасцу понуде наведе назив и седиште свих понуђача из групе понуђача; 

- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова 

начин предвиђен у делу 4.2 конкурсне документације. 

 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 
 

 

5.8 Захтеви у погледу начина и услова плаћања 
 

Наручилац ће плаћање извршити авансно, у износу од 100% укупне 

цене из Уговора, у року од 2 дана од дана потписивања уговора, односно даном 

ступања на снагу уговора. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

                             5.9 Валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у 

понуди     

                          Цена у понуди се исказује у динарима. 

Под понуђеном ценом сматра се цена предметних добара и сви 

зависни трошкови. 

Након закључења уговора о јавној набавци цена се не може мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће 

поступити у складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење 

свих њених саставних делова које сматра меродавним. 
 

 

5.10 Подаци о средствима финансијског обезбеђења испуњења 

уговорних обавеза 

 
 



 

1.Меница за повраћај авансног плаћања 

 

Добављач је дужан да у тренутку закључења уговора о јавној набавци, наручиоцу 

преда меницу за повраћај авансног плаћања, са копијом картона депонованих 

потписа код банке на којим се јасно виде депоновани потпис и печат понуђача, 

потврдом пословне банке о извршеној регистрацији и меничним овлашћењем којим 

овлашћује Наручиоца да може безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, 

вансудски иницирати наплату у износу уплаћеног аванса са ПДВ-ом, са роком 

важења 30 дана дужим од уговореног рока. 
Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, рок важења менице се 

мора продужити. 

Наручилац ће уновчити меницу уколико добављач не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у року и на начин предвиђен уговором. 

 Меница мора бити сопствена, бланко, не може садржати додатне услове за 

исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који 

одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница и овлашћења који се води код 

Народне банке Србије у складу са Законом о платном промету («Службени лист 

СРЈ», бр. 3/02 и 5/03 и «Службени гласник РС», бр. 43/04, 62/06, 111/09-др. 

закон и 31/11), што понуђач доказује достављањем потврде о извршеној 

регистрацији меница издате од стране банке понуђача, која се доставља у тренутку 

закључења уговора. 

 
  2.     Меницу за добро извршење посла 

 

     Изабрани понуђач се обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора 

преда наручиоцу бланко сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити евидентирана у 

Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 

достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 

банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.Рок важења менице је 30 

(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време 

трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за 

добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро 

извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 

роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да садржи 

додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну 

надлежност за решавање спорова  

 

 

  3. Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року 

 Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку примопредаје  предмета јавне набавке 

преда наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, 

која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. бланко сопствена 



 

меница за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне 

вредности уговора, без ПДВ-a . Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) 

дана дужи од гарантног рока. Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за 

отклањање грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 

обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења предмета 

уговора у гарантном року. 

 

5.11     Тражење додатних информација или појашњења у вези са 

припремањем понуде 

 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца 

додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 

дана пре истека рока за подношење понуда. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са 

припремањем понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Центар 

за социјални рад општине Стара Пазова, ул. Ћирила И методија бр. 18, 22300 Стара 

Пазова, или на електронску адресу: ristic.oliver@csr-starapazova.org са назнаком: 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације за 

јавну набавку редни број 3/2014. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са 

припремањем понуде телефоном није дозвољено. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 дана од дана пријема 

захтева, послати одговор у писаном облику и истовремено ће ту информацију 

објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и 

одговорима врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или 

факсом. Уколико наручилац или понуђач документ из поступка јавне набавке 

доставе  путем  електронске  поште  или  факсом,  дужни  су  да  од  друге  стране 

захтевају да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна 

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

5.12    Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна 

објашњења од понуђача после отварања понуда и вршити контрола код 

понуђача односно његовог подизвођача 

 
Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од 

понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

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

његовог подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке 

рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 

јединична  цена.  Ако  се  понуђач  не  сагласи  са  исправком  рачунских  грешака, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 

5.13 Критеријум за доделу уговора 

 

                        Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

                         Уколико две или више понуда имају индентичну најнижу понуђену 



 

цену, уговор ће бити додељен оном понуђачу који је понудио краћи рок испоруке, у 

случају да две или више понуда имају идентичну најнижу цену и идентичан рок 

испоруке, онда се повољнијом понудом сматра она која има дужи гарантни рок за 

исправан рад рачунара. 

  

             5.14 Обавештење из чл. 74. став 2. и 75. став 2. Закона о јавним набавкама 

 

                           Понуђач је дужан да при састављању своје понуде изричито 

наведе да је поштовао обавезе које прозлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

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

гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

                        Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду 

заштићених права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

  

                           5.15  Начин и рок подношења захтева за заштиту права 

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, заинтересовано 

лице или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији за заштиту 

права у поступцима јавних набавки, а предаје наручиоцу. 

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

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама 

није другачије одређено. 

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 3 

дана пре истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави 

поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема 

одлуке. 

Ако  се  захтев  подноси  непосредно,  електронском  поштом  или 

факсом, подносилац захтева мора имати потврду пријема захтева од стране 

наручиоца, а уколико се подноси путем поште мора се послати препоручено са 

повратницом. Ако наручилац одбије пријем захтева, сматра се да је захтев поднет 

дана када је пријем одбијен. 

Примерак  захтева  за  заштиту  права  подносилац  истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

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

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

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

захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и 

лице  за  контакт;  назив  и  адресу  наручиоца;  податке  о  јавној  набавци  која  је 

предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; повреде прописа којима се уређује 

поступак јавне набавке; чињенице и доказе којима се повреде доказују; потпис 

подносиоца и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, 

прихватиће се: 



 

 
1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе (РАТ) из члана 

156. Закона која садржи следеће: 

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

(2) да представља доказ о извршеној уплати РАТ (у потврди мора јасно да буде 

истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе реализована) 

(3)  износ: 40.000,00 динара 

(4)  број рачуна буџета: 840-742221843-57 

(5)  шифра плаћања: 153 или 253 

(6)  позив на број: 97 50-016 

(7)  сврха: РАТ за ЈН 23/2014   РЗСЗ 

(8)  корисник: буџет Републике Србије 

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

којег је извршена уплата РАТ 

(10)  потпис овлашћеног лица банке; 

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

банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о 

извршеној уплати РАТ, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата РАТ; 

 

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за 

заштиту права (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација 

за обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава) који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора који се води у 

Управи за трезор; 

 
4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 

поменуте  елементе,  за  подносиоце  захтева  за  заштиту  права  (банке  и  други 

субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом 

и другим прописом. 

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 дана од дана пријема 

захтева за заштиту права. 
 

 

5.16  Рок за закључење уговора о јавној набавци 

 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је 

додељен уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 

заштиту права. На основу члана 122. став 2. тачка 5. Закона о јавнима набавкама, 

наручилац може закључити уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о 

јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 

најповољнијим понуђачем. 
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6. ОБРАСЦИ И ИЗЈАВЕ 

 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

СТАРА ПАЗОВА 

Број: 404-11-492/2014 

Датум: 20.11.2014.године 

Телефон: 022/311-930 

 

6.1 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда понуђача број ____/14 за jавну набавку добра- куповина рачунарске опреме, 

редни број 3/2014 

  

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив 

из регистра АПР 

 

 

Адреса седишта 
 

 

Матични број 
 

 

ПИБ 
 

 

Име особе за контакт 
 

 

Електронска адреса 
 

 

Број телефона 
 

 

Број факса 
 

 
2) Понуду дајем (заокружити): 

 
а) самостално 

 
б) са подизвођачем 

 
в) као заједничку понуду 

 

 

 
 
 



 

 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив 

из регистра АПР 

 

 

Адреса седишта 
 

 

Матични број 
 

 

ПИБ 
 

 

 

Име особе за контакт 
 

 

Електронска адреса 
 

 

Број телефона 
 

 

Број факса 
 

 

Проценат  укупне       вредности 

набавке који      ће      извршити 

подизвођач 

 

 

 
 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач 

 

 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

Пословно име или скраћени назив 

из регистра АПР 

 

 

Адреса седишта 
 

 

Матични број 
 

 

ПИБ 
 

 

Име особе за контакт 
 

 

Електронска адреса 
 

 

Број телефона 
 



 

 

Број факса 
 

 

 

    3) Рок важења понуде: 

___ 
       ______( словима _____________________) од дана отварања понуде ( не краћи од 30 
дана од дана   отварања понуде ) 
 
     4) Понуђена цена 
 
    ________ динара ( словима _________________________________________) динара 

без ПДВ односно __________ динара ( словима ______________________________) 

динара са ПДВ 

 

 

5) Рок испоруке: 

 

____________________ ( словима:_____________________ ) дана од дана 
ступања на снагу уговора ( не дужи од 10 дана од дана ступања на снагу 
уговора). 
 

6) Гарантни рок за исправан рад рачунарске опреме: 

 

(словима:                                 ) дана од дана ступања на снагу уговора 

            (не краћи од 3 год од дана ступања на снагу уговора). 

 

           

3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

 
 
 
 
 
 

р. 

бр. 

 

назив дбра 
 

минималне техничке карактеристике 
јед. 

мере 

 

количина 



 

 

 

 

  1. 

 

 

 

 

Десктоп рaчунaр 

- Lenovo DT E 73 TW G3220 4G 1000GB Win 8pdg7  

ili odgovarajuće 
- CPU brand: Intel 
-CPU tip: Intel®Pentium® 

-CPU model: G3220 Processor (2 cores / 2 Threads ) 
-CPU brzina: 3.0Ghz,  
-L2 Cashe: 3MBcache 
-Chipset:  IntelH81  

-Socket: 1150 

-Količina memorije:  1x4GB 1333 MHzDDR3; 16GB 

Max 

-Tip hard diska: HDDSATA 

-Veličina diska: 1TB  

-Broj obrtaja diska:  7200 rpm 

-Grafička karta:  Intel HD Graphicsintegrated 

- Optički uređaj:  DVD±RWSATA 

- Onegigabitethernetport, RealtekRTL8111GN, Wakeon 

LAN 

- Zvučna karta: High Definition (HD) Audio, Realtek® 

ALC662codec, Internalspeaker 

- Media cardreader 9-1 

- Preferred Pro USB Keyboard (USB connector), black 

- Enhanced Optical USB Mouse, black 

- Powersupply 280 watts, universal, autosensing 

 - InstaliranWin 7 Pro 64 preload + Win 8 Pro 64 

 - Towercase 

 - Mogućnost povezivanja na postojeći server  

 - Mogućnost povezivanja na programski paket Integral 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
ком 

       3 

 
 
 
 

 
2. 

 

 
 
 
 
 

Штампач 

-Samsung SL-M2625 ili odgovarajuće 

- Tip:Laserski 
- Format:A4 

- Brzina štampe A4: od 26str/min 

-Vreme štampanja prve strane : 8,5 s 

- Procesor: 600MHz 

- Memorija: 128 Mb 

- Povezivanje:USB 

-Fioka za ulaz papira –Tray ½ ( listova 250) 

-Mesečni ciklus štampe : 12000 

 

 
 
 
 

 
ком. 

 

 
 
 
 
 

3 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 

Фотокопир 

- SHARP AR-5623N sa ARD-om ili odgovarajući 

-digitalni laser C/B A3-A5 fotokopir 
-fotokopir, mrežni printer, kolor skener 

-23 kopije u minuti A4 

-11 kopija u minuti A3 

-Dupleks 

-Kapcitet papira 2x250 listova + 100ByPass 

-Memorija 64MB 

-Zoom 25-400% 

-Gramaža papira  56-200g/22 

-Rezolucija 600 dpi 

-reverzibilni ulagač orginala RSPF 

-Postolje za aparat 

-Toner za min 16000 kopija A4 sa pokrivenošću 6% 

-Isporuka, instalacija I obuka uključeni u cenu 

-Developer uključen u cenu 

-Mrežno povezivanje sa 20 računara uključeno u cenu 

 

 

  

 

ком 1 

 
 
 
 
 
 
 

4. 
Монитор 

 
-Philips 223V5LSB/00 ili odgovarajući 

-Dijagonala: LED 21.5" 

-Rezolucija: 1920x1080 

-Odnos strana: Wide format 16:9 

-Osvetljenje: 250cd/m2 

-Kontrast: 10.000.000:1,  

-Odziv: 5ms,  

-Ugao gledanja: 170/160 

- konektori: D-sub i DVI-DV 

-Postilje:  tilt 

 

 

ком 3 
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6.2 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ, СА 

УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

за јавну набавку добара у поступку мале вредности – куповина рачунарске 

опреме, 

редни број 3/2014 
 

 
 

 

р. 

бр. 

 
назив добра 

1 2 3 4 

јединична цена 
без ПДВ 

јединична цена 
са ПДВ 

укупна цена 
без ПДВ 

укупна цена 
са ПДВ 

 
 
    1 

 
        
         Десктоп рaчунaр 

    

 
 

2 

 
 

 
штампач 

    

 
 

6 

 
 
               
              монитор 

    

 
 
    7 

 
 
                 штампач 

    

 
УКУПНО 

  

 

 
датум_____________________  

место ____________________                           М.П.                         потпис овлашћеног лица 

                                                                                                                      



 

 Упутство како да се попуни Образац структуре понуђене цене: 

 

Образац структуре понуђене цене понуђач попуњава према следећем упутству: 

 
   У  колону  1  понуђач  уписује  јединичну  цену  траженог  добра,  без обрачунатог 
ПДВ. 
   У  колону  2  понуђач  уписује  јединичну  цену  траженог  добра,  са обрачунатим 
ПДВ. 
   У колону 3 понуђач уписује цену за целу количину тражених добара, без 
обрачунатог ПДВ. 
   У колону 4 понуђач уписује цену за целу количину тражених добара, са 

обрачунатим ПДВ. 

     У ред УКУПНО понуђач уписује збир сваке појединачне колоне. 
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6.3 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

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 добра-једног аутомобила дел број: 404-11-__/2014, редни број 3/14 

испуњава све 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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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6.4  ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  ПОДИЗВОЂАЧА  О  ИСПУЊАВАЊУ  УСЛОВА  ИЗ 

ЧЛАНА 75. ЗАКОНА за јавну набавку добара у поступку мале вредности – 

куповина рачунарске опреме, редни број 3/2014 

 

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 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 

поступку јавне набавке добра-једног аутомобила дел број: 404-11-__/2014, редни број 3/14 

испуњава све 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) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 

време објаве позива за подношење понуде; 

4) 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 понуђач понуду подноси са подизвођачем, Изјава мора 

бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

 

 



 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

СТАРА ПАЗОВА 

Број: 404-11-492/2014 

Датум: 20.11.2014.године 

Телефон: 022/311-930 

 

6.5 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

за јавну набавку добара у поступку мале вредности – куповина рачунарске опреме, 
редни број 3/2014 

 
 
На основу  члана 26. Закона о јавним набавкама (''Службени гласник РС'', број 

124/12),  понуђач 

са седиштем у 

, 

, ул. 

бр. , даје следећу изјаву 
 
 
 

И З Ј А В А 
 
 
 
 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 

поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим 

лицима. 
 

 
 
 
 
 
 

датум: 

 
место: 

 
 
М.П. 

потпис овлашћеног 

лица понуђача 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

СТАРА ПАЗОВА 

Број: 404-11-492/2014 

Датум: 20.11.2014.године 

Телефон: 022/311-930 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

У складу са чланом 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/12), понуђач __________________________, доставља укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 

ПОНУДЕ 

 

 

Датум: 

 
М.П. 

ПОНУЂАЧ 

 

   

 

Напомена: 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 (члан 88. ЗЈН).  

Достављање овог обрасца није обавезно. 



 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

СТАРА ПАЗОВА 

Број: 404-11-492/2014 

Датум: 20.11.2014.године 

Телефон: 022/311-930 

 

6.6 МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

за јавну набавку добара у поступку мале вредности – куповина рачунарске опреме, 
редни број 3/2014 

 
Дужник:    

Седиште: 
МБ: 

ПИБ: 

Текући рачун: 

Код банке: 
 

издаје 
 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ 

за корисника бланко сопствене менице за повраћај авансног 

плаћања 
 
Корисник: Центар за социјални рад општине Стара Пазова 

Седиште: Стара Пазова, ул. Ћирила и Методија бр. 18 

 

Предајемо вам 1 (једну) сопствену меницу, серије:__________и овлашћујемо  

Корисника,  као  повериоца,  да  предату  меницу  може  попунити  на износ у висини 

уплаћеног аванса,  што  номинално износи 3.600.000,00 динара са ПДВ-ом, по основу 

средстава обезбеђења извршене уплате аванса. 

 

Рок важења ове менице је од 
 
2014. до 

 
2015. године. 

Овлашћујемо Корисника, као повериоца, да у своју корист безусловно и неопозиво, 

без протеста и трошкова, вансудски, може извршити наплату са свих рачуна 

Дужника. 

Овлашћујем банку код које имам рачун да наплату/плаћање изврши на терет свих 

мојих рачуна, као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају 

да на рачуну уопште нема или нема довољно средстава или због поштовања 

приоритета у наплати са рачуна. 

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, 

на стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату. 

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и 

располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања 

нових правних субјеката од стране Дужника. 



 

Меница је потписана од стране овлашћеног лица за заступање 

(име  и  презиме)  чији  се  потпис  налази  у  картону  депонованих  потписа  код 

наведене банке. На меници је стављен печат и потпис издаваоца менице – трасанта. 

Ово овлашћење сачињено је у 2 (два) истоветна примерка, од којих 1 (један) за 

Дужника а 1 (један) за Корисника. 
 

датум: 

 
место: 

 
 
М.П. 

 

потпис овлашћеног 

лица Дужника 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АП ВОЈВОДИНА 

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД  

ОПШТИНЕ СТАРА ПАЗОВА 

СТАРА ПАЗОВА 

Број: 404-11-492/2014 

Датум: 20.11.2014..године 

Телефон: 022/311-930 
 

7. МОДЕЛ УГОВОРА О ПРОДАЈИ  РАЧУНАРСКЕ  

ОПРЕМЕ 
 

Закључен у Старој Пазови, дана __.__.2014. године, између: 

 

1. Центра за социјални рад општине Стара Пазова,са седиштем у Старој Пазови, 

ул.Ћирила и Методија бр. 18 ПИБ__________, матични број __________, који заступа В.Д. 

Директро Милан Суботић, (у даљем тексту: Наручилац), са једне стране и  

2.__________________________________ (назив понуђача) са седиштем у 

_____________________ (седиште односно пребивалиште), улица и број 

__________________ , мат. бр. _______________ (уписати матични број понуђача), ПИБ 

__________________ (уписати порески индетификациони број понуђача), кога заступа 

_________________________ _____________________________________ (име и презиме и 

својство), (у даљем тексту: Понуђач), са друге стране, 

3. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 (навести подизођача/е или понуђаче из групе понуђача ако понуду подноси понуђач са 

подизвођачем/има односно група понуђача са свим подацима који се траже за понуђача) 

 на следећи начин: 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

рачунарске опреме, ЈН 3/14 

 

Уводне одредбе 

Члан 1. 

 

Уговорне стране сагласно констатују:  
- Да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 

број 124/2012), спровео јавну набавку мале вредности, број 3/2014  јавна набавка 

рачунарске опреме за потребе Центра за социјални рад општине Стара Пазова 

- Да је Продавац доставио Понуду број ____________ од _________2014. године која 

се налази у прилогу и саставни је део уговора. 

- Да је Наручилац, Одлуком о додели уговора закључио са продавцем уговор о 

испоруци горива. 
Предмет Уговора 

Члан 2. 

 
Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са купопродајом 

рачунарске опреме – десктоп рачунара, млазних штампача, фотокопир апарата и монитора, 



 

у свему према понуди Продавца из члана 1. Уговора. 

 

Техничке спецификације 

Члан 3. 
 

Рачунарска опрема и пратеће услуге из члана 2. овог уговора у потпуности морају да 

испуњавају тражени квалитет према понуди Продавца из члана 1. Уговора. 

Продавац је дужан да испоручи добра у месту Купца, а Купац се обавезује да 

званично преузме добра. 

Продавац  гарантује  да  купљена  добра  раде  исправно  и  да  немају стварних и правних 

недостатака. 

 

Уговорена цена 

Члан 4. 

 
Уговорена цена износи_____________________(попуњава понуђач) 

(словима:________________________________) (попуњава понуђач) динара без ПДВ-а, 

односно ______________________________ (словима: 

________________________________________________) ( попуњава понуђач) са ПДВ-ом. 

Цена из става 1. овог члана је фиксна и у њу је урачуната цена рачунарске опреме, пратећих 

услуга и свих осталих зависних трошкова. 

 

Начин плаћања 

Члан 5. 

 
Уговорена цена из члана 4. овог уговора биће исплаћена авансно у року од 2 дана од дана 

ступања на снагу овог уговора, односно даном потписивања уговора. 

 Плаћање ће бити извршено на рачун Продавца број  ________________(попуњава  

понуђач)  који  се  води  код  банке  ___________________________(попуњава понуђач). 

По исплати укупне уговорне цене на начин одређен Уговором, престају све финансијске 

обавезе Купца према Продавцу по основу и у вези са Уговором. 

                                                   

Рок, место и начин испоруке 

Члан 6. 

 

 Рок за испоруку рачунарске опреме и пратећих услуга износи 

(попуњава понуђач) (словима: ) ( попуњава понуђач) дана од дана 

ступања на снагу Уговора. 

Продужење рока могуће је само изузетно, на писани захтев Продавца 

поднет пре истека уговореног рока уз детаљно образложење разлога за продужење рока. 

Одлуку о продужењу рока доноси Купац. 

Истовремено са испоруком добара Продавац је дужан да овлашћеном 

представнику Купца преда потписан и оверен гарантни лист, техничку документацију и 

упутства за употребу добара. 

Отпремницу потврђује својим потписом овлашћени представник Купца, чије 

ће примедбе у погледу видљивих недостатака Купац да саопшти Продавцу. 

Продавац је дужан да видљиве недостатке отклони у року од 15 дана од дана 

саопштене примедбе, уколико није могуће отклонити недостатке у наведеном року 

продавац је дужан да испоручи нов предмет Уговора.  

 

Уговорна казна 

Члан 7. 



 

 
Ако Продавац не испуни предмет Уговора у року одређеном у  члану 6.  и  члану 9.  Уговора,   

дужан   је   да   плати   Купцу   казну   од   2%    од   уговорене   цене добара за сваки дан 

закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% уговорене цене. 

 

Средства финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза 

Члан 8. 

 

Продавац је дужан да у тренутку закључења Уговора Купцу преда меницу за 

повраћај авансног плаћања, са копијом картона депонованих потписа код банке на којим се 

јасно виде депоновани потписи и печат понуђача, потврдом пословне банке о извршеној 

регистрацији и меничним овлашћењем којим овлашћује Купца да може безусловно и 

неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски иницирати наплату у износу уплаћеног 

аванса са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока. 

Купац ће уновчити меницу уколико Продавац не извршава своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Меница из става 1. овог члана мора бити бланко, сопствена,  не може 

садржати додатне услове за исплату, краће рокове од оних које одреди Купац, мањи износ 

од оног који одреди Купац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Продавац је дужан да у тренутку примопредаје  предмета јавне набавке преда 

наручиоцу бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року, која ће бити са 

клаузулама: безусловна и платива на први позив. бланко сопствена меница за отклањање 

грешака у гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, без ПДВ-a. 

                     Меница мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 

заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, 

са назначеним износом од 5% од укупне вредности понуде без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је 

издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 

                 Рок важења банкарске гаранције мора бити 5 (пет) дана дужи од гарантног рока. 

Наручилац ће уновчити бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року у 

случају да изабрани понуђач не изврши обавезу отклањања квара који би могао да умањи 

могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

 

Гарантни рок 

Члан 9. 

 
         Продавац обезбеђује гаранцију на рачунар за потребе Центра за социјални рад општине 

Стара Пазова која је предмет набавке у трајању од _______ месеци рачунајући од дана 

извршења испоруке.  

         Продавац обезбеђује гаранцију на монитор за потребе Центра за социјални рад општине 

Стара Пазова која је предмет набавке у трајању од _______ месеци рачунајући од дана 

извршења испоруке.  

         Продавац обезбеђује гаранцију на фотокопир апарат за потребе Центра за социјални рад 

општине Стара Пазова која је предмет набавке у трајању од _______ месеци рачунајући од 

дана извршења испоруке.  

         Продавац обезбеђује гаранцију на штампач за потребе Центра за социјални рад општине 

Стара Пазова која је предмет набавке у трајању од _______ месеци рачунајући од дана 

извршења испоруке.  

         Испоручено добро у свему мора одговарати карактеристикама добара чију је испоруку 

продавац нудио у поступку јавне набавке, а на основу техничких спецификација одређених у 

конкурсној документацији 



 

             Уколико представник Купца приликом примопредаје добара констатује да 

испоручено добро не одговара уговореном добру, односно у случају утврђених недостатака у 

квалитету добра, о констатованом стању сачињава записник о рекламацији који потписују 

овлашћено лице Продавца и представник Купца.  

              У случају рекламације, Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана 

сачињавања Записника о рекламацији испоручи ново добро одговарајућег квалитета или 

замени добро на којем је утврђен недостатак новим, а уколико то не учини Купац има право 

на једнострани раскид уговора и накнаду штете.  

            Сматраће се да је Продавац предао уговорено добро, односно извршио испоруку добра 

које је предмет уговора, даном потписивања отпремнице од стране овлашћених представника 

уговорних страна 

             У случају утврђених недостатака робе који нису били видљиви уговорним странама у 

време примопредаје, а који су наступили у гарантном року, купац је овлашћен да у року од 3 

дана сазнања за наведене недостатке затражи од продавца да испоручи добро у складу са 

захтевима техничке спецификације, у супротном, купац задржава право на раскид уговора и 

накнаду причињене штете 

Примопредаја предмета уговора 

Члан 10. 

 
Квантитативно-квалитативна примопредаја рачунарске опреме биће 

извршена у року од три дана од дана њене испоруке. 

О квантитативно-квалитативној примопредаји сачињава се записник у 

којем се констатује да ли је Продавац извршио своју уговорну обавезу у погледу количине, 

врсте и квалитета рачунарске опреме. 

Записник потписују овлашћени представници Продавца и Купца. 

 

Чување пословне тајне 

Члан 11. 

 
Продавац се обавезује да ће чувати пословне тајне Купца. 

Продавац је у оквиру својих активности дужан да брине о угледу 

Купца и његове делатности. 

 

Раскид уговора 

Члан 12. 

 
                       Уговорне стране су сагласне да се овај уговор може раскинути једностраном 

изјавом воље, вансудским путем, уколико Извршилац: 

-неблаговремено извршава уговорене обавезе, 

-неквалитетно извршава уговорене обавезе, 

-на било који начин, грубо крши обавезе овог Уговора, 

- Наручилац не изврши плаћање у складу са чланом 5. овог Уговора, 

-у случају да се стекну услови за раскид уговора који не обухватају горе наведене разлоге. 

 

Завршне одредбе 

Члан 13. 

 
С обзиром на то да уговорне стране Уговор закључују у међусобном 

поверењу и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима 

савесности и поштења. 

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе 



 

Закона о облигационим односима. 

На овај уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према 

прописима Републике Србије. 

Уговорне  стране  ће  све  евентуалне  међусобне  спорове  који произилазе 

или су у вези са овим уговором решавати споразумно мирним путем. 

Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су 

сагласне, што својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити Привредном 

суду у Београду. 
 

Члан 15. 

 
Уговорне стране сагласно изјављују да им је Уговор прочитан и протумачен, 

те га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника 

уговорних страна и достављања средства финансијског обезбеђења из члана 8. став 

1. Уговора. 

Члан 16. 

 
Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свакој уговорној 

страни припада по три примерка. 
 
 

                за Продавца за Купца 
 
______________________________                                                  В.Д. Директор 
______________________________                                            ____________________ 
______________________________                                                 Милан Суботић  
 

Напомена: Модел уговора понуђач попуњава, потписује и печатом оверава, чиме 

потврђује своју сагласност са садржином Модела уговора. 


