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На  основу  члана  39.  и  члана  61.  Закона  о  јавним  набавкама  ("Службени 
гласник РС" бр.124/12) и члана 6.  Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености 
услова  ("Службени  гласник  РС"  бр.29/13),  Одлуке   о  покретању  поступка  јавне 
набавке  мале вредности 2/15 (IV Су  22-17/15 од 03.06.2015.  године) и Решења о 
образовању  комисије  за  јавну  набавку  мале  вредности  2/15  (IV  Су  22-18/15  од 
03.06.2015.године), припремљена је: 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА
за јавну набавку мале вредности добра по партијама –

рачунарa и рачунарске  опреме за потребе 
Вишег суда у Крушевцу у 2015. години. 

ЈНМВ бр. 2/2015
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Конкурсна документација садржи: 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ …............................................................................................................... 3 
2. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ.................................................................................................  3 
3. ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ)............................................................................  5 

3.1. ПАРТИЈА I ...................................................................................................................................         5 
 3.2. ПАРТИЈА II ..................................................................................................................................  6

3.3. ПАРТИЈА III .................................................................................................................................          8
4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ            
ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА............................................................................................................................ 10
5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.....................................................................       11 
6. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА I ..................................................................................................................... 22

6а. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПАРТИЈА I  …......................................................................... 24
7. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА II ....................................................................................................................        27

7а. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПАРТИЈА II .............................................................................       29
8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА III.................................................................................................................... 33

8а.ОБРАЗАЦ СТРУКТУРА ЦЕНЕ ПАРТИЈА III. ............................................................................ 35 
9. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА ДА ИСПУНИ …............. 37 

ОБРАЗАЦ 9 а.- ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ ....................................................................................... 38 
ОБРАЗАЦ 9 б - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ................................................................................. 39 
ОБРАЗАЦ 9 в - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ.................................................................................................................................................................. 40
10. ОБРАЗАЦ. ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ               
ДОКУМЕНТАЦИЈЕ................................................................................................................................................ 41 

ОБРАЗАЦ 10а ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ     
      ДОКУМЕНТАЦИЈЕ............................................................................................................................. 42

ОБРАЗАЦ 10б ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ    
        КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ................................................................................. 43
11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ          
ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА............................................................................................................................ 44 

ОБРАЗАЦ 11.а ИЗЈАВЕ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ 
БАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА...................................................................................... 45 
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА члан 75 став 2. ЗЈН...................................................... 46 
13. ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ .......................................................................................... 47
14. МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА I .....................................................................................................................     48
15. МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА II.....................................................................................................................     54
16. МОДЕЛ УГОВОРА ПАРТИЈА III....................................................................................................................     60
17. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА........................................................................................................     66
18. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ.....................................................................................      68

Конкурсна документација за јавну набавку добра - рачунари и рачунарска опреме, за потребе Вишег суда у  
Крушевцу, ЈНМВ  2/2015 2 / 68



1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Подаци о наручиоцу

Наручилац: Виши суд у Крушевцу (у даљем тексту Суд)
Адреса: 37000 Крушевац, Трг Косовксих јунака бр. 3
ПИБ: 106399107
Матични број: 17772953
Шифра делатности: 8423
Интернет страница: www.ks.vi.sud.rs

Врста поступка јавне набавке

Предметна  јавна  набавка  се  спроводи  у  поступку  јавне  набавке  мале 
вредности,  по  партијама,   у  складу  са  Законом и  подзаконским актима  којима  се 
уређују јавне набавке.

Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке су добра

Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.
 

Резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка. 

Електронска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација.

Лице за контакт

- Катарина Костић Марковић – секретар суда
број телефона 037/413-662 

- Зорица Симић Стевшић – систем администратор 
број телефона 037/413-648 

  E-mail: uprava@ks.vi.sud.rs
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2.  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Предмет јавне набавке ЈНМВ  2/2015 су добра – Канцеларијске и рачунарске 
машине, опрема и залихе осим намешаја и пакета програмске подршке  (30000000-9)

Предмет јавне набавке је обликован по партијама, и то:

Партија I         - персонални рачунари (30213000-5) и екрани  (30231300-0);

Партија II       - ласерски штампачи (30232110-8);

Партија III     - машине за фотокопирање - фотокопир апарат (30121100-4) и 
машине за сабирање (30141400-3).
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3. ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 
ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 

ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ.

Предметна  јавна  набавка подразумева  набавку  добара –  рачунара и 
рачунарске опрема,  у  свему  у  складу  са  доле  наведеним  или  одговарајућим 
карактеристикама:

3.1. ПАРТИЈА I
Персонални рачунари  и екрани  

Р. 
бр.

Опис:Минимално захтеване карактеристике опремe Количина

1 Бренд рачунар – BRANDNAME (ових, еквивалентних или 
бољих карактеристика)

• Процесор: Intel Celeron Dual-Core G1840 2.8GHz
• Меморија: 4GB RAM DDR3
• Хард диск: 500GB 7200 RPM SATA III
• Матична плоча са чипсетом: Intel H81
• Графичка картица: интегрисана Intel HD Graphics; 1xVGA 
(15 pin D-Sub), 1x DVI-D
• Мрежна картица: 10/100/1000 Mbit
• Звучнакартица: интегрисана Realtek ALC221 HD Audio
• Број USB портова: 8; минимум 2 порта са USB 
3.0конекцијом
• Додатни портови: 1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1
• Напајање: 180W standard efficiency
• Оптички уређај: DVD ±RW Super Multi
• Тастатура (локализована, СРБ Латинична), миш
• Оперативни систем: Windows 7 Pro x64

ГАРАНЦИЈА:3 године

22 комада
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Р. бр. Опис:Минимално захтеване карактеристике опреме Количина
2 Монитор (ових, еквивалентних или бољих карактеристика)

• Величина екрана (дијагонала) 18.5“ W
• Однос ширина/висина: Widescreen (16:9)
• Резолуција(максимална) 1366x 768
• Тип екрана: TFT LCD
• Тип панела: TN
• Позадинско осветљење: LED
• Нативни контраст: 600:1
• Динамички контраст: 12.000.000:1
• Осветљење: 200 cd/m²
• Одзив: 5ms
• Углови гледања: 90° хоризонтални, 50° вертикални
• Величина пиксела: 0.3 mm
• Палета боја: 16.7 милиона боја
• Прикључци/Слотови: VGA D-sub
• Остали прикључци/слотови: Kensington security lock slot
• Боја: Црна

ГАРАНЦИЈА:3 године

29 комада

3.2. ПАРТИЈА II
Ласерски штампачи

Р. бр. Опис:Минимално захтеване карактеристике опреме Количина
1 Штампач (ових, еквивалентних или бољих карактеристика)

• Формат: A4
• Технологија штампе: монохроматска, ласер
• Двострано штампање: Интегрисани дуплекс (аутоматски)
• Брзина штампе (А4, црна): до 38 стр/мин
• Брзина штампе (А4, црна) дуплекс: до 16 стр/мин
• Резолуција штампе, црна: 1200 x 1200 dpi
• Процесор: Dual Core, 800 MHz
• Меморија: 256 MB
• Екран: LCD дисплеј у боји
• Повезивање: USB 2.0, LAN 10/100/1000Mbps
• Мрежни протоколи: TCP/IP Ipv4, AppleTalk™, TCP/IP 
Ipv6, TCP, UDP
• Капацитет излазне фиоке: 150 листова
• Капацитет улазне фиоке: 250 листова
• Месечни обим штампе: до 3000 страна
• Подржани типови медија: картон, коверте, папирне 
етикете, обичан папир, транспаренције

13 комада 
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Гаранција: 2 године

Р. бр. Опис:Минимално захтеване карактеристике опреме Количина
2 Мултифункцијски  штампач  (ових,  еквивалентних  или 

бољих карактеристика)

• Формат: A4
• Технологија штампе: монохроматска, ласер
• Функција принтера: принтер, копир, скенер и факс
• Двострано штампање: Интегрисани дуплекс (аутоматски)
• Брзина штампе (А4, црна, штампач): до 25стр/мин
• Резолуција штампе, црна: до 1200 x 1200 dpi
• Процесор: 600 MHz
• Меморија: 256 MB
• Екран: LCD дисплеј у боји осетљив на додир
• Повезивање: USB 2.0, LAN 10/100 Mbps,WiFI802.11b/g/n
• Могућност штампања са мобилног уређаја: Apple 
AirPrint™, Mopria-certified, Wireless direct printing, Mobile 
Apps

Копир

• Брзина копирања: до 25 cpm(копија по минути)
• Резолуција копирања (црно/бело): до 600 x 600 dpi
• Умањење/увећање: 25% - 400%
• Вишеструко копирање: До 99 копија

Скенер

• Тип скенера: Положени са аутоматским увлачењем папира 
(ADF)
• Резолуција скенирања (оптичка): до 1200 dpi
• Брзина скенирања: до 14 ppm(страна по минути) црно-
бело, до 5 ppm(страна по минута) колор
• Максимална величина документа: 216 x 297 mm(ADF: 216 
x 356 mm)
• Подржани формати: JPEG, PDF
• Скенирање на е-маил; Скенирање у мрежни фолдер

Фах

• Тип фаxа: Монохроматски

2 комада

Конкурсна документација за јавну набавку добра - рачунари и рачунарска опреме, за потребе Вишег суда у  
Крушевцу, ЈНМВ  2/2015 7 / 68



• Брзина слања: 3 секунде по страни
• Фаx резолуција: 300 x 300 dpi
• Фаx меморија: до 400 страна
• Конектор за телефонску линију (улаз/ излаз)

Гаранција: 2 године

3.3. ПАРТИЈА III
Машине за фотокопирање – фотокопир апарат и машине за сабирање

Р. бр. Опис:Минимално захтеване карактеристике опреме Количина
1 Фотокопирни  апарат  (ових,  еквивалентних  или  бољих 

карактеристика)

• Формат: A3 (297x420mm), A4 (210x297mm), A5 
(148x210mm), A6 (105x148mm), B5 (176x250mm), B6 
(128x182mm)
• Технологија штампе: монохроматска, ласер
• Функција: дигитални фотокопир (штампач, копир, скенер)
• Умањење/увећање: 25% - 400%
• Двострано штампање: Интегрисани дуплекс (аутоматски)
• Брзина штампе (А4, црна, штампач): до 20стр/мин
• Резолуција штампе, црна: до600 x 600dpi
• Процесор: 400 MHz
• Меморија: 256 MB
• Екран: LCD дисплеј осетљив на додир
• Повезивање: USB 2.0, LAN 10/100 Mbps
• Капацитет улаза : 550 ком.

Гаранција: 2 године

1 комад

2 Машина  за  рачунање  (ових,  еквивалентних  или  бољих 
карактеристика)

• LCD дисплеј са 12 места
• двобојна штампа на ролни 57mm
• 2 меморије

Гаранција: 2 године

1 комад
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НАПОМЕНА: Понуђачи су у обавези да у оквиру понуде доставе техничку  
документацију за понуђену опрему (марка опреме, модел опреме, конфигурација),  
како би комисија наручиоца могла да изврши проверу саобразности техничких  
карактеристика понуђених модела уређаја, са минимумом конфигурације.

Квалитет 

У складу са захтевима из техничке спецификације. 

Количина и опис добара 

У складу са захтевима из техничке спецификације. 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

Контрола предметних добара се врши од стране стручне службе Наручиоца. 
Понуђач  је  дужан  да  приликом  испоруке  за  добро  достави  правилно  попуњен  и 
оверен гарантни лист, оригиналну произвођачку декларацију и отпремнице.

Рок, место испоруке

Понуђач је дужан да испоручи предмет јавне набавке у објекат Вишег суда у 
Крушевцу Ул. Трг косовских јунака бр.3, Крушевац, у року који не може бити дужи 
од  10  радних дана  рачунајући  од  дана  обостраног  потписивања  уговора  што  се 
констатује записником. 

Обавеза је понуђача да именује контакт особу задужену за вођење испоруке 
добра – рачунара и рачунарске опреме испред понуђача. Обавеза је понуђача да по 
завршетку  испоруке  потпише  записник  што  се  констатује  обострано  потписаним 
записником. 

Понуђач је дужан да приликом испоруке за добро достави правилно попуњен 
и оверен гарантни лист, оригиналну произвођачку декларацију и отпремнице.

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 Виши суд у Крушевцу, ул. Трг косовских јунака 
бр.3
           Подразумева се инсталација оперативног система на десктоп рачунарима.

Подразумева  се  испорука  свих  неопходних  каблова  и  конектора  за 
повезивање, испорука свих драјвера.
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4. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

Право  на  учешће  у  поступку  предметне  јавне  набавке  има  понуђач  који 
испуњава  обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. 
Закона, и то:

1)  Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1 Закона);

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 
као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде,  кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2 Закона);

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у 
време објављивања односно слања позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3 
Закона);

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 (чл. 75. ст. 1. тач. 4 Закона);

5)  Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (чл. 75. 
ст. 1. тач. 5 Закона). 

6)  Понуђач  је  дужан  да  при  састављању  понуде  изричито  наведе  да  је 
поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је 
ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. Закона).

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1 до 4 
Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 5 Закона, за део набавке који ће понуђач 
извршити преко подизвођача.

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне 
услове испуњавају заједно.  Услов из члана 75.  став 1.  тач.  5) Закона,  дужан је да 
испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова.

4.1.Упутство како се доказује испуњеност услова

Понуђач је у складу са чл. 77. ст. 4. Закона о јавним набавкама дужан да уз 
понуду достави доказе да испуњава услове прописане чланом 75.  Закона о јавним 
набавкама на следећи начин: 
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• достављањем  изјаве  којом  понуђач  под  пуном  материјалном  и  кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове из чл. 75. ст. 1. тач. 1-4. Закона о 
јавним набавкама (изјаве дефинисане у обрасцу 9);

• достављањем важеће  дозволе  за  обављање делатности која  је  предмет  јавне 
набавке,  издате  од  стране  надлежног  органа,  уколико  је  таква  дозвола 
предвиђена посебним прописом (услов из члана 75. став 1. тачка 5. Закона о 
јавним набакама, подтачка 5. тачке 4 конкурсне документације);

• достављањем  изјаве  којом  понуђач  под  пуном  материјалном  и  кривичном 
одговорношћу потврђује  да  је  поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине - чл. 75. 
ст. 2. Закона (изјава дефинисана у обрасцу 11);

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом.  Уколико  Изјаву  потписује  лице  које  није  уписано  у  регистар  као  лице 
овлашћено  за  заступање,  потребно  је  уз  понуду  доставити  овлашћење  за 
потписивање.

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, у складу са ставом 
2.  члана  79.  Закона  о  јавним набавкама  и  Правилником о  обавезним елементима 
конкурсне  документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања 
испуњености  услова.  Понуђач  је  дужан  да  на  захтев  наручиоца  достави 
документацију,  којом  доказује  све  или  поједине  услове из  тачке  4  конкурсне 
документације у року од пет дана.
 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до 
доношења  одлуке,  односно  закључења  уговора,  односно  током  важења  уговора  о 
јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

5. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Упутство  понуђачима  како  да  сачине  понуду  садржи  податке  о  захтевима 

Вишег  суда  у  Крушевцу у  погледу  садржине понуде,  као  и  услове  под којима се 
спроводи поступак доделе уговора о јавној набавци мале вредности. 

Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке 
одређене Законом о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у 
складу са конкурсном документацијом и позивом. У супротном, понуда се одбија.

Понуђач може да достави понуду за једну или више партија.
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5.1. Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена 
 

Понуда мора бити сачињена на српском језику.

5.2. Подношење понуде

Понуде  се  подносе  и оцењују  за  сваку партију  посебно.  Понуђач  може да 
поднесе понуду за једну или за све три партије. 

Понуде са варијантама нису дозвољене. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује 
у  заједничкој  понуди  или  као  подизвођач,  нити  да  учествује  у  више  заједничких 
понуда. 

Понуда  се  доставља у  писаном облику,  у  једном примерку,  на  обрасцу  из 
конкурсне  документације  и  мора  бити  јасна  и  недвосмислена,  читко  попуњена  - 
откуцана  или  написана  неизбрисивим мастилом,  потписана  од  стране  овлашћеног 
лица понуђача и оверена печатом. 

Понуда  мора  бити  у  целини  припремљена  у  складу  са  Законом  о  јавним 
набавкам, позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом, и мора да 
испуњава све услове за учешће у поступку јавне набавке.

Понуда мора бити сачињена тако да је из ње могуће утврдити њену стварну 
садржину и да је могуће упоредити је са другим понудама. У супротном, понуда ће 
бити одбијена због битних недостатака понуде.

Уколико понуђач начини грешку у попуњавању, дужан је да грешку, односно 
погрешан текст, прецрта једном хоризонталном цртом и правилно попуни, тј. упише 
нови  текст,  а  место  начињене  грешке  парафира  и  овери  печатом.

Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који 
су саставни део конкурсне документације. Подаци који нису уписани у приложене 
обрасце, односно подаци који су уписани мимо образаца неће се уважити, и таква 
понуда ће бити одбијена.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти 
или кутији овереној печатом и на полеђини коверте или кутије наводи: назив и адресу 
понуђача, телефон и факс понуђача, име и презиме и број телефона особе за контакт. 

Потребно је је да сви документи поднети у понуди буду повезани. 

Понуду  са  доказима  о  испуњености  услова  из  конкурсне  документације, 
понуђач  доставља  непосредно  или  путем  поште  Комисији  за  јавну  набавку  мале 
вредности  ЈНМВ  2/15,  у  затвореној  коверти  или  кутији  на  адресу:  Виши  суд  у 

Конкурсна документација за јавну набавку добра - рачунари и рачунарска опреме, за потребе Вишег суда у  
Крушевцу, ЈНМВ  2/2015 12 / 68



Крушевцу,  Трг  косовских јунака 3,  37000 Крушевац,  са  назнаком:  »ПОНУДА ЗА 
ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА - РАЧУНАРИ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА,  ЈНМВ 
2/2015, ПАРТИЈА БРОЈ____ - НЕ ОТВАРАТИ«. 

У  случају  да  понуду  подноси  група  понуђача,  на  полеђини  коверте  је 
потребно назначити да  се  ради о групи понуђача  и навести називе  и адресу свих 
учесника у заједничкој понуди, број телефона, име и презиме лица за контакт.

Коверта мора бити тако затворена да се, приликом отварања, са сигурношћу 
може утврдити да се отвара први пут.

Наручилац  ће  по  пријему  одређене  понуде,  на  коверти  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.

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду, на начин који је одређен за подношење понудe. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена у седиште Вишег суда 
у Крушевцу 19.06.2015. године до 11.00 часова; 

Ако  је  понуда  поднета  по  истеку  рока  за  подношење понуде,  сматраће  се 
неблаговременом, а  наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити 
неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.

5.3. Попуњавање образаца датих у конкурсној документацији 

Понуда се доставља у писаној форми и мора да садржи следеће елементе: 
 

1)  Образац понуде.  Ако понуду подноси самостално,  понуђач не попуњава 
образац у делу који се односи на подношење понуде са подизвођачем. 

2) Образац структура цене 

3) Образац за оцену испуњености услова 

4) Образац Подаци о понуђачу  

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова из  чл. 75. ст.  1.  тач. 1-4. 
Закона о јавним набавкама 

6)  Образац  изјаве  понуђача  о  уредном  извршавању  обавеза  по  раније 
закљученим уговорима 
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7)  Образац изјаве  о  испуњености услова  из  чл.  75.  ст.  2.  Закона  о  јавним 
набавкама 

8) Образац изјаве о независној понуди 

9) Попуњен и потписан модел уговора 

Обрасци  из  конкурсне  документације  морају  бити  исправно  попуњени, 
потписани и печатом oверени. 

Образац  за  оцену  испуњености  услова  понуђач  мора  да  овери  печатом, 
потпише и заокружи редне бројеве изјава које прилаже. 

Модел  уговора,  понуђач  ће попунити  у  складу  са  понудом,  потписати  и 
печатом оверити чиме потврђује да је сагласан са предлогом модела уговора. 

Остале Изјаве и то: 9б, 9в, 10а, 10б, и 11а, понуђач односно група понуђача 
попуњава, потписује и оверава, у зависности да ли подноси понуду са подизвођачем, 
или заједничку понуду.
 

5.4. Измене, допуне и опозив понуде 
 

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

Понуђач  је  дужан  да  јасно  назначи  који  део  понуде  мења,  односно  која 
документа накнадно доставља.

Измену, допуну или опозив понуде понуђач доставља непосредно или путем 
поште Комисији за јавну набавку мале вредности ЈНМВ  2/15, у затвореној коверти 
или  кутији,  на  адресу:  Виши  суд  у  Крушевцу,  Трг  косовских  јунака  3,  37000 
Крушевац са  назнаком  »Измена, допуна или опозив понуде за набавку добара - 
рачунара и рачунарске опреме за потребе Вишeг суда у Крушевцу за 2015. годину 
– ЈНМВ 2/2015 - НЕ ОТВАРАТИ.»

На полеђини коверте или на кутији навести: назив и адресу понуђача, телефон 
и  факс  понуђача,  име  и  презиме  и  број  телефона  особе  за  контакт.  У  случају  да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих понуђача.

По истеку рока за понуду понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 

5. 5. Испуњеност услова од стране подизвођача 
 

У случају да понуђач наступа са подизвођачем, обавезан је да, као саставни 
део понуде,  поднесе изјаву у којој  ће  навести да ће извршење дела јавне набавке 
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поверити подизвођачу/чима уз навођење: 

– процента укупне вредности набавке које ће поверити подизвођачиу/чима, а 
који не може бити већи од 50%;

– дела предмета јавне набавке које ће поверити подизвођачу/чима 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу,  дужан  је  да  наведе  назив  подизвођача,  а  уколико  уговор  између 
наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, 
без обзира на број подизвођача. 

Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код 
подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из 
члана  75 став 1  тачка 1)  до  4)  Закона о јавним набавкама,  достављањем Обрасца 
изјаве о испуњености услова из конкурсне документације за подизвођача (Образац 
9а),  а  доказ  о  испуњености  услова  из  члана  75  став  1  тачка  5  Закона  о  јавним 
набавкама за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 
вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75 став 1 тачка 5 
овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем 
је поверио извршење тог дела набавке. 
 

5.6. Испуњеност услова у заједничкој понуди 
 

Понуду може поднети ГРУПА ПОНУЂАЧА. 

У  случају  заједничке  понуде,  саставни  део  заједничке  понуде  мора  бити 
споразум  којим  се  понуђачи  из  групе  понуђача  међусобно  и  према  наручиоцу 
обавезују на извршење предметне 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  средство  обезбеђења  уколико  је 
предвиђено;
• понуђачу који ће издати рачун; 
• рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
• обавезама сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора.

Понуђачи  из  групе  понуђача  одговарају  неограничено  солидарно  према 
наручиоцу. 
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Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75 став 1 
тачка 1 до 4 Закона о јавним набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 
77.  ст.  4.  Закона  о  јавним набавкама и конкурсном документацијом (Образац 9б). 
Услов из члана 75 став 1 тачка 5 овог закона дужан је да испуни понуђач из групе 
понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност 
тог услова. 

5.7. Начин и услови плаћања, гарантни рок, као и друге околности од којих 
зависи прихватљивост понуде

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

Цена мора бити изражена у динарима, без пореза на додату вредност, са свим 
урачунатим трошковима (евентуални трошкови царине, трошкови превоза, трошкови 
истовара добара у простор наручиоца). Понуђачи ће исказати посебно јединичну цену 
добара из техничке спецификације, без ПДВ-а, јединичну цену добара са ПДВ-ом, 
укупну цену без ПДВ-а и укупну цену са ПДВ-ом. Цена је фиксна за време трајања 
уговора. 
 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, Наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92 Закона о јавним набавкама. 

Рок  плаћања  не  може  бити  краћи  од  30  дана  од  дана  службеног  пријема 
исправно испостављеног рачуна (одложено).

Рачун испоставља понуђач на основу документа који потврђује да је извршена 
испорука добара у складу са Уговором.

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.

   Захтев у погледу рока испоруке  

Понуђач ће предметна добра испоручити у року који не може бити дужи од 10 
радних дана од дана закључења уговора.

Рекламација

У  случају  утврђених  недостатака  у  квалитету  испоручених  добара  и 
очигледних  грешака,  Продавац  је  дужан  да  такве  недостатке  отклони  или  да 
предметна добра замени адекватним добрима у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
писане рекламације од стране Наручиоца.

5.8. Начин означавања поверљивих података 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди  који  су  посебним  прописом  утврђени  као  поверљиви  и  које  је  као  такве 
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понуђач означио у понуди. Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди 
који су садржани у документима који су означени као такви, односно који у горњем 
десном углу садрже ознаку „ПОВЕРЉИВО",  као и испод поменуте ознаке потпис 
овлашћеног лица понуђача.

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу 
који  је  достављен  уз  понуду,  поверљив  податак  мора  да  буде  обележен  црвеном 
бојом, поред њега мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке 
потпис овлашћеног лица понуђача. Наручилац не одговара за поверљивост података 
који нису означени на поменути начин.

Наручилац  ће  одбити  давање  информације  која  би  значила  повреду 
поверљивости података добијених у понуди. Неће се сматрати поверљивим цена и 
остали подаци  из  понуде  који  су  од  значаја  за  примену  елемената  критеријума и 
рангирање понуде. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и 
поднете понуде, до истека рока предвиђеног за отварање понуда.

5.9. Додатне информације и појашњења 

Заинтересовано лице  може у  писаном облику путем поште,факсом на  број 
037/429-589  или  на  e-mail:  uprava@ks.vi.sud.rs,  тражити  од  наручиоца  додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре 
истека рока за подношење понуде. 

Наручилац  ће  заинтересованом  лицу  у  року  од  три  дана  од  дана  пријема 
захтева  за  додатним  информацијама  и  појашњењима  конкурсне  документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на 
Порталу  јавних  набавки  и  на  својој  интернет  страници.  Тражење  додатних 
информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

Додатне  информације  или  појашњења упућују  се  са  напоменом „Захтев  за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације ЈНМВ 2/2015“.

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију у року од 8 дана 
или  мање дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за 
подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.

По  истеку  рока  предвиђеног  за  подношење  понуда  наручилац  не  може  да 
мења нити да допуњује конкурсну документацију.

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона о јавним набавкама.

5.10. Рок важења понуде 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понудe. 
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У  случају  да  понуђач  наведе  краћи  рок  важења  понуде,  понуда  ће  бити 
одбијена као неисправна. 

 Виши суд у Крушевцу може, у случају истека рока важења понуде, у писаном 
облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

5.11. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке
 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном  облику  захтева  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу  оставити  примерени  рок  да  поступи  по  позиву  наручиоца,  односно  да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.

Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У 
случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. Ако се 
понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

Наручилац не може да захтева,  да  дозволи или понуди промену елемената 
понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу уговара, односно пеомену 
којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, 
односно прихватљивом.

 5.12. Критеријуми за доделу уговора 

Избор  између  достављених  исправних  и  одговарајућих  понуда  вршиће  се 
применом критеријума „најнижа понуђена цена“. 
 

Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу  понуђену  цену,  као 
најповољнија  биће  изабрана  понуда  оног  понуђача  који  је  понудио  краћи рок 
испоруке, а уколико је исти и рок испоруке као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача која има дужи рок важења. 

5.13. Рок за закључење уговора 
 

Виши суд у Крушевцу ће уоквирном року од 8 (осам) дана од истека рока за 
заштиту права из члана 149 Закона о јавним набавкама, позвати изабраног понуђача 
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да приступи закључењу уговора о јавној набавци. 

Обавештење о закљученом уговору, наручилац ће објавити у року од 5 дана од 
дана закључења уговора на Порталу јавних набавки. 
 
5.14. Негативне референце - извршење обавеза по раније закљученим уговорима

 
Понуђач доставља, под моралном, кривичном и материјалном одговорношћу, 

изјаву да  је  уредно извршавао  обавезе  по раније  закљученим уговорима о  јавним 
набавкама. 

Виши суд  у Крушевцу  одбиће  понуду уколико поседује доказ наведен у 
члану  82.  став  1.  тачка  1.  до  4.  Закона  о  јавним  набавкама,  односно  доказ  који 
потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о 
јавним набавкама који су се односили на исти предмет јавне набавке, за период од 
претходне три године (чл. 82. ст.  2Закона о јавним набавкама), као и ако поседује 
доказ  о  наплати  уговорне  казне  због  кашњења у  извршавању  уговорених  обавеза 
понуђача.     

 5.15. Захтев за заштиту права 
 

У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена 
права може уложити захтев за заштиту права понуђача у складу са Законом о јавним 
набавкама и у роковима предвиђеним овим законом (чланови 148 до 159 Закона о 
јавним набавкама).

Захтев  за  заштиту  права  подноси  се  Републичкој  комисији,  а  предаје 
наручиоцу.  Примерак  захтева  подносилац  истовремено  доставља  Републичкој 
комисији.  Захтев  за  заштиту  права  доставља  се  непосредно  или   препорученм 
пошиљком са повратницом. 

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

Подносилац захтева за заштиту права дужан је да на рачун буџета Републике 
Србије (број  рачуна: 840-30678845-06,  шифра плаћања 153,  позив на број:  навести 
податке  о  броју  или  ознаци  јавне  набавке  поводом које  се  подноси  захтев,  сврха 
уплате:  републичка  административна  такса,  прималац  уплате:  буџет  Републике 
Србије) уплати таксу у износу од 40.000,00 динара. 
 

5.16. Разлози за одбијање понуде 
 

Понуда  ће  бити  одбијена  ако  је  неблаговремена,  неодговарајућа  и 
неприхватљива. 
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Неблаговремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца по 
истеку  рока  одређеног  у  позиву  за  подношење  понуде,  односно  није  предата 
наручиоцу у року одређеном у позиву. Све неблаговремено поднете понуде биће по 
окончању поступка отварања понуда, враћене неотворене понуђачима, са назнаком да 
су поднете неблаговремено. 

Одговарајућа  понуда је понуда  која  је  благовремена,  исправна  и за  коју  је 
утврђено да потпуно испуњава све техничке спецификације. 

Пихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио 
због битних недостатака,  која је одговарајућа,  која не ограничава,  нити условљава 
права наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности 
јавне набавке. 

5.17. Обустављање поступка јавне набавке 
 

Виши суд у Крушевцу ће обуставити поступак јавне набавке уколико нису 
испуњени услови за доделу уговора. 

Виши  суд  у  Крушевцу  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. 

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Виши суд у Крушевцу ће у 
року  од  5  дана  од  дана  коначности одлуке  о  обустави  поступка  јавне  набавке, 
објавити на Порталу јавних набавки. 

5.18.  Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 
обезбеђења испуњења обавеза понуђача

Изабрани  понуђач  обавезaн je  да  на  дан  потписивања  уговора,  за  сваку 
партију  за  коју  му  је  додељен  уговор о  предметној  јавној  набавци,  као  средство 
финансијског обезбеђења за добро извршење посла преда наручиоцу:

• бланко  сопствену меницу  чији  је  број  наведен  у  меничном  овлашћењу, 
потписану  од  стране  овлашћеног  лица  понуђача  у  складу  са  картоном 
депонованих  потписа  и  оверену  печатом,  платива  по  виђењу.  Средство 
обезбеђења за добро извршење посла, односно меница издаје се у висини од 
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а,  са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла;

• менично овлашћење;

• доказ о регистрацији менице;
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• копију  картона  депонованих  потписа,  са  оригиналном  овером  од  стране 
пословне банке понуђача, с тим да овера не сме бити старија од 15 дана пре 
истека рока за доставу средства обезбеђења за добро извршење посла.

Уколико  изабрани  понуђач  не  обезбеди  и  не  преда  наручиоцу  средство 
обезбеђења  за  добро  извршење  посла  на  дан  потписивања  уговора,  наручилац 
задржава право да потпише уговор са следећим најбоље рангираним понуђачем.

Садржај меничног овлашћења за добро извршење посла дат је у Обрасцу - 
поглавље 17. конкурсне документације.

У  случају  подношења  заједничке  понуде,  средство  обезбеђења  доставља 
понуђач који је у Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати 
средство обезбеђења.
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ЈНМВ: 2/2015
    

6. О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е  

П А Р Т И Ј А  I 
 

Понуда бр _________ од ____________________  за јавну набавку 
мале вредности добара ЈНМВ 2/2015 –

Персонални рачунари  и екрани   

Пословно име:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:
Име особе за контакт:
Лице овлашћено за потписивање уговора

Понуду дајемо (заокружити): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(навести пословно име, адресу седишта, матични број, ПИБ и име особе за контакт свих учесника у 
заједничкој понуди) 

ц) понуда са подизвођачем 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(навести пословно име, адресу седишта, матични број, ПИБ и име особе за контакт свих подизвођача) 
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Ред
ни 
бро
ј 

            Назив Укупна понуђена цена у 
динарима, без ПДВ-а из 
обрасца структуре цене

Укупна понуђена цена у 
динарима, са ПДВ-ом из 
обрасца структуре цене

1 Добра- Персонални 
рачунари  и екрани 
за потребе Вишег суда 
у Крушевцу у складу 
са Техничком 
спецификацијом из 
тачке 3 Конкурсне 
документације 

              
             Рок испоруке:

У року од _____________дана  од дана  закључивања 
уговора о јавној набавци.
(уписати број дана) 

         Рок важења понуде: 
       (минимално 30 дана ) 

________________ дана од датума отварања понуда. 
(уписати број дана) 

            Начин плаћања Плаћање  уговорене  цене  у  року  од  __________дана 
(рок  не  може  бити  краћи  од  30  дана  од  пријема 
исправно испостављене фактуре и извршене испоруке.

Место и начин испоруке
На адреси наручиоца: Виши суд у Крушевцу, улица 

Трг косовских јунака бр. 3, Крушевац

 
 

НАПОМЕНА: Образац понуде мора бити исправно попуњен, оверен печатом 
и  потписан,  чиме  се  потврђује  да  су  тачни  подаци  који  су  у  обрасцу  понуде  
наведени.Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача  образац  понуде  попуњава,  
потписује  и  оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  
уколико нема овлашћеног представника сваки понуђач из Групе понуђача потписује и  
оверава печатом образац понуде. 
 

Датум                                          М. П.                                ПОНУЂАЧ 

    __________________                    _____________________
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ЈНМВ 2/15
6а. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА I  

Р. 
бр
.

Опис Назив 
произвођача - 
Карактеристик

е понуђене 
опреме

Кол. Укупна 
цена без 
ПДВ-а

ПДВ Укупна 
цена са 
ПДВ-ом

1 Бренд рачунар - 
BRANDNAME(ових,екв
ивалентних или бољих 
карактеристика)

• Процесор: Intel Celeron 
Dual-Core G1840 2.8GHz
• Меморија: 4GB RAM 
DDR3
• Хард диск: 500GB 7200 
RPM SATA III
• Матична плоча са 
чипсетом: Intel H81
• Графичка картица: 
интегрисана Intel HD 
Graphics; 1xVGA (15 pin 
D-Sub), 1x DVI-D
• Мрежна 
картица:10/100/1000 
Mbit
• Звучнакартица: 
интегрисана Realtek 
ALC221 HD Audio
• Број USB портова: 8; 
минимум 2 порта са USB 
3.0 конекцијом
• Додатни портови: 1 x 
PCIe x16, 1 x PCIe x1
• Напајање: 180W 
standard efficiency
• Оптички уређај: DVD 
±RW Super Multi
• Тастатура 
(локализована, СРБ 
Латинична), миш
• Оперативни систем: 

22
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Windows 7 Pro x64

ГАРАНЦИЈА:3 године
2 Монитор 

(ових,еквивалентних или 
бољих карактеристика)

• Величина екрана 
(дијагонала) 18.5“ W
• Однос ширина/висина: 
Widescreen (16:9)
• 
Резолуција(максимална)
1366x 768
• Тип екрана: TFT LCD
• Тип панела: TN
• Позадинско 
осветљење: LED
• Нативни контраст: 
600:1
• Динамички контраст: 
12.000.000:1
• Осветљење: 200cd/m²
• Одзив: 5ms
• Углови гледања: 90° 
хоризонтални, 50° 
вертикални
• Величина пиксела: 0.3 
mm
• Палета боја: 16.7 
милиона боја
• Прикључци/Слотови: 
VGA D-sub
• Остали 
прикључци/слотови: 
Kensington security lock 
slot
• Боја: Црна

ГАРАНЦИЈА:3 године

29

НАПОМЕНА:  У  колони  3.  морају  бити  уписане  стварне  карактеристике  
понуђене  опреме  (тачна  марка  и  тип  опреме,  ознаке  и  карактеристике  
понуђенихуређаја).  Понуда  која  не  обухвати  све  тражене   производе  захтеваних  
карактеристика,  односно  код  које  не  буду  уписане  тражене  карактеристике  
опреме, сматраће се неодговарајућом и биће одбијена.
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УКУПНО: _______________________________ динара без ПДВ-а 

УКУПНО: ________________________________ динара са ПДВ-ом . 

УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ (цена добара + цена нужно везаних пратећих услуга):  

Укупна вредност понуде, без ПДВ-а:  ______________ РСД.

Укупна вредност ПДВ-а:                      ______________ РСД.

Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом: ______________ РСД.

     Место и датум     М.П.                  ПОНУЂАЧ

________________________                      ________________________

НАПОМЕНА: Образац  структуре цене  понуђач мора да попуни, овери печатом и  
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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ЈНМВ: 2/2015
  

7. О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е  

П А Р Т И Ј А  II 
 

Понуда бр _________ од ____________________  за јавну набавку 
мале вредности добара ЈНМВ 2/2015 –

Ласерски штампачи   

Пословно име:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:
Име особе за контакт:
Лице овлашћено за потписивање уговора

Понуду дајемо (заокружити): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(навести пословно име, адресу седишта, матични број, ПИБ и име особе за контакт свих учесника у 
заједничкој понуди) 

ц) понуда са подизвођачем 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(навести пословно име, адресу седишта, матични број, ПИБ и име особе за контакт свих подизвођача) 
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Ред
ни 
бро
ј 

            Назив Укупна понуђена цена у 
динарима, без ПДВ-а из 
обрасца структуре цене

Укупна понуђена цена у 
динарима, са ПДВ-ом из 
обрасца структуре цене

1 Добра- Ласерски 
штампачи  за потребе 
Вишег суда у 
Крушевцу у складу са 
Техничком 
спецификацијом из 
тачке 3 Конкурсне 
документације 

              
             Рок испоруке:

У року од _____________дана  од дана  закључивања 
уговора о јавној набавци.
(уписати број дана) 

         Рок важења понуде: 
       (минимално 30 дана ) 

________________ дана од датума отварања понуда. 
(уписати број дана) 

            Начин плаћања Плаћање  уговорене  цене  у  року  од  __________дана 
(рок  не  може  бити  краћи  од  30  дана  од  пријема 
исправно испостављене фактуре и извршене испоруке.

Место и начин испоруке
На адреси наручиоца: Виши суд у Крушевцу, улица 

Трг косовских јунака бр. 3, Крушевац

 
 

НАПОМЕНА: Образац понуде мора бити исправно попуњен, оверен печатом 
и  потписан,  чиме  се  потврђује  да  су  тачни  подаци  који  су  у  обрасцу  понуде  
наведени.Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача  образац  понуде  попуњава,  
потписује  и  оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  
уколико нема овлашћеног представника сваки понуђач из Групе понуђача потписује и  
оверава печатом образац понуде. 
 

Датум                                          М. П.                                ПОНУЂАЧ 

    __________________                    _____________________
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ЈНМВ 2/15
7а. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА II  

Р. 
бр
.

Опис Назив 
произвођача - 

Карактеристике 
понуђене опреме

Кол. Укупна 
цена без 
ПДВ-а

ПДВ Укупна 
цена са 
ПДВ-ом

1 Штампач 
(ових,еквивалентних 
или  бољих 
карактеристика)

• Формат: A4
• Технологија штампе: 
монохроматска, ласер
• Двострано 
штампање: 
Интегрисани дуплекс 
(аутоматски)
• Брзина штампе (А4, 
црна): до 38 стр/мин
• Брзина штампе (А4, 
црна) дуплекс: до 16 
стр/мин
• Резолуција штампе, 
црна: 1200 x 1200 dpi
• Процесор: Dual Core, 
800 MHz
• Меморија: 256 MB
• Екран: LCD дисплеј у 
боји
• Повезивање: USB 2.0, 
LAN 10/100/1000Mbps
• Мрежни протоколи: 
TCP/IP Ipv4, 
AppleTalk™, TCP/IP 
Ipv6, TCP, UDP
• Капацитет излазне 
фиоке: 150 листова
• Капацитет улазне 
фиоке: 250 листова
• Месечни обим 
штампе: до 3000 
страна

13
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• Подржани типови 
медија: картон, 
коверте, папирне 
етикете, обичан папир, 
транспаренције

Гаранција: 2 године

2 Мултифункцијски 
штампач 
(ових,еквивалентних 
или  бољих 
карактеристика)

• Формат: A4
• Технологија штампе: 
монохроматска, ласер
• Функција принтера: 
принтер, копир, скенер 
и факс
• Двострано 
штампање: 
Интегрисани дуплекс 
(аутоматски)
• Брзина штампе (А4, 
црна, штампач): до 
25стр/мин
• Резолуција штампе, 
црна: до 1200 x 1200 
dpi
• Процесор: 600 MHz
• Меморија: 256 MB
• Екран: LCD дисплеј у 
боји осетљив на додир
• Повезивање: USB 2.0, 
LAN 10/100 
Mbps,WiFI802.11b/g/n
• Могућност 
штампања са мобилног 
уређаја: Apple 
AirPrint™, Mopria-
certified, Wireless direct 
printing, Mobile Apps
Копир

• Брзина копирања: до 

2
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25 cpm(копија по 
минути)
• Резолуција копирања 
(црно/бело): до 600 x 
600 dpi
• Умањење/увећање: 
25% - 400%
• Вишеструко 
копирање: До 99 
копија

Скенер

• Тип скенера: 
Положени са 
аутоматским 
увлачењем папира 
(ADF)
• Резолуција 
скенирања (оптичка): 
до 1200 dpi
• Брзина скенирања: до 
14 ppm(страна по 
минути) црно-бело, до 
5 ppm(страна по 
минута) колор
• Максимална 
величина документа: 
216 x 297 mm(ADF: 
216 x 356 mm)
• Подржани формати: 
JPEG, PDF
• Скенирање на е-
маил; Скенирање у 
мрежни фолдер

Фах

• Тип фаxа: 
Монохроматски
• Брзина слања: 3 
секунде по страни
• Фаx резолуција: 300 x 
300 dpi
• Фаx меморија: до 400 
страна
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• Конектор за 
телефонску линију 
(улаз/ излаз)

Гаранција: 2 године

НАПОМЕНА: У  колони 3. морају бити уписане стварне карактеристике понуђене  
опреме (тачна  марка  и  тип  опреме,  ознаке  и  карактеристике  понуђенихуређаја).  
Понуда  која  не  обухвати  све  тражене   производе  захтеваних  карактеристика,  
односно код које  не  буду уписане  тражене карактеристике опреме,  сматраће се  
неодговарајућом и биће одбијена.
            
УКУПНО: _______________________________ динара без ПДВ-а 

УКУПНО: ________________________________ динара са ПДВ-ом . 

УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ (цена добара + цена нужно везаних пратећих услуга):  

Укупна вредност понуде, без ПДВ-а:  ______________ РСД.

Укупна вредност ПДВ-а:                      ______________ РСД.

Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом: ______________ РСД.

     Место и датум М.П.         ПОНУЂАЧ

________________________             ________________________

НАПОМЕНА: Образац  структуре цене  понуђач мора да попуни, овери печатом и  
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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ЈНМВ: 2/2015
  

8. О Б Р А З А Ц    П О Н У Д Е  

П А Р Т И Ј А  III 
 

Понуда бр _________ од ____________________  за јавну набавку 
мале вредности добара ЈНМВ 2/2015 –

Машине за фотокопирање- фотокопир апарат и машине за 
сабирање

Пословно име:
Адреса:
Матични број:
ПИБ:
Шифра делатности:
Име особе за контакт:
Лице овлашћено за потписивање уговора

Понуду дајемо (заокружити): 

а) самостално 

б) заједничка понуда  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

(навести пословно име, адресу седишта, матични број, ПИБ и име особе за контакт свих учесника у 
заједничкој понуди) 

ц) понуда са подизвођачем 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
(навести пословно име, адресу седишта, матични број, ПИБ и име особе за контакт свих подизвођача) 
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Ред
ни 
бро
ј 

            Назив Укупна понуђена цена у 
динарима, без ПДВ-а из 
обрасца структуре цене

Укупна понуђена цена у 
динарима, са ПДВ-ом из 
обрасца структуре цене

1 Добра- Машине за 
фотокопирање- 
фотокопир апарат и 
машине за сабирање 
за потребе Вишег суда 
у Крушевцу у складу 
са Техничком 
спецификацијом из 
тачке 3 Конкурсне 
документације 

              
             Рок испоруке:

У року од _____________дана  од дана  закључивања 
уговора о јавној набавци.
(уписати број дана) 

         Рок важења понуде: 
       (минимално 30 дана ) 

________________ дана од датума отварања понуда. 
(уписати број дана) 

            Начин плаћања Плаћање  уговорене  цене  у  року  од  __________дана 
(рок  не  може  бити  краћи  од  30  дана  од  пријема 
исправно испостављене фактуре и извршене испоруке.

Место и начин испоруке
На адреси наручиоца: Виши суд у Крушевцу, улица 

Трг косовских јунака бр. 3, Крушевац

 
НАПОМЕНА: Образац понуде мора бити исправно попуњен, оверен печатом 

и  потписан,  чиме  се  потврђује  да  су  тачни  подаци  који  су  у  обрасцу  понуде  
наведени.Уколико  понуду  подноси  Група  понуђача  образац  понуде  попуњава,  
потписује  и  оверава  печатом  овлашћени  представник  групе  понуђача,  односно  
уколико нема овлашћеног представника сваки понуђач из Групе понуђача потписује и  
оверава печатом образац понуде. 
 

Датум                                          М. П.                                ПОНУЂАЧ 

    __________________                    _____________________
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 ЈНМВ 2/15

8а. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ

ПАРТИЈА III  

Р. 
бр
.

Опис Назив 
произвођача - 

Карактеристике 
понуђене 
опреме

Кол. Укупна 
цена без 
ПДВ-а

ПДВ Укупна 
цена са 
ПДВ-ом

1 Фотокопирни апарат 
(ових,еквивалентних или 
бољих карактеристика)

• Формат: A3 
(297x420mm), A4 
(210x297mm), A5 
(148x210mm), A6 
(105x148mm), B5 
(176x250mm), B6 
(128x182mm)
• Технологија штампе: 
монохроматска, ласер
• Функција: дигитални 
фотокопир (штампач, 
копир, скенер)
• Умањење/увећање: 
25% - 400%
• Двострано штампање: 
Интегрисани дуплекс 
(аутоматски)
• Брзина штампе (А4, 
црна, штампач): до 
20стр/мин
• Резолуција штампе, 
црна: до600 x 600dpi
• Процесор: 400 MHz
• Меморија: 256 MB
• Екран: LCD дисплеј 
осетљив на додир
• Повезивање: USB 2.0, 
LAN 10/100 Mbps
• Капацитет улаза : 550 
ком.

1
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Гаранција: 2 године

2 Машина за рачунање 
(ових,еквивалентних или 
бољих карактеристика)

• LCD дисплеј са 12 
места
• двобојна штампа на 
ролни 57mm
• 2 меморије

Гаранција: 2 године

1

НАПОМЕНА:  У  колони  3.  морају  бити  уписане  стварне  карактеристике  
понуђене  опреме  (тачна  марка  и  тип  опреме,  ознаке  и  карактеристике  
понуђенихуређаја).  Понуда  која  не  обухвати  све  тражене   производе  захтеваних  
карактеристика,  односно  код  које  не  буду  уписане  тражене  карактеристике  
опреме, сматраће се неодговарајућом и биће одбијена.
            
УКУПНО: _______________________________ динара без ПДВ-а 

УКУПНО: _______________________________ динара са ПДВ-ом . 

УКУПНА ЦЕНА ПОНУДЕ (цена добара + цена нужно везаних пратећих услуга):  

Укупна вредност понуде, без ПДВ-а:  ______________ РСД.

Укупна вредност ПДВ-а:                      ______________ РСД.

Укупна вредност понуде, са ПДВ-ом: ______________ РСД.

     Место и датум        М.П.         ПОНУЂАЧ

________________________                     ________________________

НАПОМЕНА: Образац  структуре цене  понуђач мора да попуни, овери печатом и  
потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 
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9. ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА КОЈЕ ПОНУЂАЧ МОРА 
ДА ИСПУНИ 

Редни 
број

                         Докази о испуњености услова

1 Образац понуде (исправно попуњен, оверен печатом и потписан) 
2 Образац  структуре цене  (исправно  попуњен,  оверен  печатом  и 

потписан) 
3 Образац  Подаци  о  понуђачу  (исправно  попуњен,  потписан  и 

печатом оверен) 
4 Образац  Подаци  о  подизвођачу  (исправно  попуњен,  потписан  и 

печатом оверен) 
5 Образац Подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди 
6 Образац  изјаве  понуђача  о  испуњености  услова  из  конкурсне 

документације (попуњен, потписан и печатом оверен) 
7 Образац  изјаве  подизвођача  о  испуњености  услова  из  конкурсне 

документације (попуњен, потписан и печатом оверен) 
8 Образац  Изјаве  члана  групе  понуђача  о  испуњености  услова  за 

учешће  у  поступку  јавне  набавке  (попуњен,  потписан  и  печатом 
оверен) 

9 Образац  Изјаве  понуђача  о  уредном  извршавању  обавеза  по 
ранијим уговорима(потписана и печатом оверена)

10 Образац  Изјаве  чланова  групе  понуђача  о  уредном  извршавању 
обавеза по ранијим уговорима(потписана и печатом оверена) 

11 Образац Изјаве о испуњености услова из члана 75 став 2 ЗЈН
12 Образац Изјаве о независној понуди 
13 Модел Уговора 

НАПОМЕНА: Заокружити  редне  бројеве  из  горње  табеле  Образаца  које  
прилажете. 
 

       Место и датум:                                    М.П.               ПОНУЂАЧ: 
 
       _____________                                                                                ________________
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9а. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
 

Назив понуђача:_____________________________________________________

Адреса понуђача:____________________________________________________
 
Лице за контакт:_____________________________________________________ 

 
e-mail:_____________________________________________________________

Телефон:___________________________________________________________
 

Телефакс:__________________________________________________________
 

Порески број понуђача (ПИБ):_________________________________________ 
 

Матични број понуђача:______________________________________________
 

Шифра делатности:__________________________________________________

Број рачуна:________________________________________________________
 

Лице одговорно за 
потписивање уговора:________________________________________________

 
 

Место и датум:                                    М.П.                             Потпис понуђача: 

____________________                                                                    ____________________ 
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9б ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 
Назив понуђача:_____________________________________________________

Адреса понуђача:____________________________________________________
 
Лице за контакт:_____________________________________________________ 

 
e-mail:_____________________________________________________________

Телефон:___________________________________________________________
 

Телефакс:__________________________________________________________
 

Порески број понуђача (ПИБ):_________________________________________ 
 

Матични број понуђача:______________________________________________
  

Шифра делатности:__________________________________________________

Број рачуна:________________________________________________________
 

      Место и датум:                                    М.П.                                   Потпис понуђача: 
 
   ____________________                                                                 ____________________ 
        
 
 
 
 

НАПОМЕНА: Образац број 9б „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они  
понуђачи који понуду подносе са подизвођачем. Уколико понуђач наступа са већим  
бројем подизвођача овај образац фотокопирати, попунити за сваког подизвођача и  
доставити уз понуду. 
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9в. ОБРАЗАЦ - ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК 
У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 
 

Назив понуђача:_____________________________________________________

Адреса понуђача:____________________________________________________
 
Лице за контакт:_____________________________________________________ 

 
e-mail:_____________________________________________________________

Телефон:___________________________________________________________
 

Телефакс:__________________________________________________________
 

Порески број понуђача (ПИБ):_________________________________________ 
 

Матични број понуђача:______________________________________________
 

Шифра делатности:__________________________________________________

Број рачуна:________________________________________________________
 

Лице одговорно за 
потписивање уговора:________________________________________________

 
 

Место и датум:                                   М.П.                                Потпис понуђача: 
 
    ____________________ 
____________________ 
     
 
 
 

НАПОМЕНА: Образац  број  9в. „Подаци  о  понуђачу  који  је  учесник  у  
заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у  
ком случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака,  
да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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10. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (чл. 75. ст, 1. тач.1 до4.ЗЈН) 

 
 

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

И З Ј А В У 
 

Понуђач__________________________________  из  ____________________, 
улица__________________________,  са  матичним  бројем  ______________________, 
испуњава све услове утврђене конкурсном документацијом за ЈНМВ бр. 2/2015, и то: 
 

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 односно слања 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; 

 
 

      Место и датум:                                                                            Потпис понуђача: 
                                                                      М. П. 
_____________________              ___________________ 
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10а. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ (чл. 75. ст, 1. тач.1 до4.ЗЈН)

 
 

Под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  дајем 
следећу 

         И З Ј А В У 

            Подизвођач_____________________________________из__________________,
улица________________________________,  са  матичним 
бројем_______________________,  испуњава  услове  прописане  Законом  о  јавним 
набавкама, члан 75 став 1 тачка 1-4 за учешће у поступку ЈНМВ број 2/2015 утврђене 
конкурсном документацијом и то: 
 

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 односно слања 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; 
 
 
 

Место и датум:      М.П.        Потпис понуђача: 
 
       _________________                                                      _________________ 
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10б. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЧЛАНА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ 
УСЛОВА ИЗ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

(чл. 75. ст, 1. тач.1 до4.ЗЈН) 
 

Под  пуном  моралном,  материјалном  и  кривичном  одговорношћу,  као 
овлашћени представник понуђача, дајем следећу 
 
 

       И З Ј А В У 
 
 

Члан  групе  понуђача_______________________________  из 
______________________,  улица_____________________________,  са  матичним 
бројем ______________________, испуњава све услове прописане Законом о јавним 
набавкама, члан 75 став 1 тачка 1-4 за учешће у поступку ЈНМВ број 2/2015 утврђене 
конкурсном документацијом и то: 

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 односно слања 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; 
 

Место и датум  М.П.                                                Потпис 
      члана групе понуђача 

  
________________                          ______________________ 

 
 
 

НАПОМЕНА: Образац бр. 10б „Изјава члана групе понуђача о испуњености  
услова  за  учешће  у  поступку  јавне  набавке“  попуњавају  само  они  понуђачи  који  
подносе заједничку понуду, у ком случају је потребно да се наведени образац копира у  
довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник  
у заједничкој понуди. 
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ 
ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 
 

 
  ИЗЈАВА 

  ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ 
      ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 

 
 

Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, 
да  сам  уредно  извршавао  обавезе  по  раније  закљученим  уговорима  о  јавним 
набавкама. 
 
 
 
 
 
       Место и датум:                   М.П.          Потпис понуђача: 
 
______________________    ____________________ 
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11а. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ЧЛАНОВА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ 
ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 
 

  ИЗЈАВА

 
Изјављујем, под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, 

да  сам  уредно  извршавао  обавезе  по  раније  закљученим  уговорима  о  јавним 
набавкама. 
 
 
 
 
 
Место и датум                    Потпис члана групе понуђача 
                М.П. 
________________             ______________________ 

 
Место и датум                    Потпис члана групе понуђача 

               М.П. 
________________             ______________________ 
 
Место и датум                    Потпис члана групе понуђача 

               М.П. 
________________             ______________________ 
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12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ 
ЧЛАНА 75 СТАВ 2 ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 
 

Понуђач  је  дужан да  при састављању своје  понуде,  изричито  наведе  да  је 
поштовао  обавезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантују да је 
ималац права интелектуалне својине. Испуњеност наведених услова понуђач доказује 
изјавом следеће садржине. 
 
 

         ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА: 
 
 

На основу члана 75 став 2 Закона о јавним набавкама по пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да је понуђач: 
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 
(навести  назив  понуђача,  односно  називе  свих  понуђача  из  групе  понуђача  услучају  заједничке 
понуде), приликом састављања понуде за учешће у поступку јавне набавке «Рачунари 
и рачунарска опрема за потребе Вишeг суда у Крушевцу – ЈНМВ 2/2015 », поштовао 
важеће прописе о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 
 
 
Место и датум:   М.П.             Потпис понуђача: 
 
______________________    ____________________ 
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     13. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У  складу  са  чл.  26.  Закона  о  јавним  набавкама,  ПОНУЂАЧ 
______________________,(назив  понуђача)  из  _______________________________, 
адреса _____________________________________,

(седиште)                                                                            

даје следећу
             
 

 ИЗЈАВУ
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, потврђујем 
да  сам  понуду,  у  поступку  јавне  набавке  мале  вредности  добара  «Рачунари  и 
рачунарска  опрема  за  потребе  Вишeг суда у  Крушевцу –  ЈНМВ  2/2015 »,  поднео 
назависно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 
 
 
МЕСТО И ДАТУМ:         М.П.                       ПОНУЂАЧ: 
  
______________________                            ____________________ 
            (отпис овлашћеног лица)
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             14. МОДЕЛ УГОВОРА 
               

ПАРТИЈА I
 

Модел уговора који је саставни део конкурсне документације, понуђач мора 
да попуни у складу са понудом, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико понуду подноси група понуђача попуњен модел уговора потписују и 
оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе 
понуђача. 

Ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести 
сваки део уговора који ће извршити подизвођач. 
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14  а.    МОДЕЛ УГОВОРА   
ЗА ПАРТИЈУ   I  

 – персонални рачунари и монитори -

 Закључен дана ___________________, између уговорних страна: 

Виши суд  у Крушевцу,  Трг  косовских јунака 3,  Крушевац,   матични број: 
17772953,  ПИБ:  106399107,  кога  заступа председник  Вишег  суда  у  Крушевцу, 
Катарина Бошковић (у даљем тексту: Наручилац) и 
 

_________________________________________,са  седиштем  у 
___________________________,  улица  __________________,  број  _____,  матични 
број:___________, ПИБ:______________,кога заступа___ _______________________(у 
даљем  тексту:  Продавац),   рачун  број:  ______________________________  код 
______________________ банке.

Члан 1.
 

Уговорне стране сагласно константују: 

-да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС” бр. 124/2012 и 14/15), Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености 
услова („Службени гласник РС” бр. 29/13 и 104/13),  Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке мале вредности IV Су 22-17/15 oд 03.06.2015. године и на основу позива 
за подношење понуда за  набавку рачунара и рачунарске опреме, спровео поступак 
јавне набавке мале вредности број 2/2015;;

-да  је  Продавац,  на  основу  позива  за  достављање  понуда,  дана  ______ 
2015.године,  доставио  понуду  број  ___________,  у  даљем  тексту  Понуда,  која  се 
налази у прилогу уговора и чини његов саставни део (попуњава Наручилац); 

-да  понуда  Продавца у  потпуности  одговара  захтевима  и  условима  које  је 
Наручилац предвидео у конкурсној документацији; 

-да је  Наручилац у складу са чланом  107.  и 108.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени  гласник  РС”  бр.  124/2012  и  14/15) уз  примену  критеријума  најнижа 
понуђена  цена,  донео  Одлуку  о  додели  уговора  број  _________________  од 
__________  (попуњава  Наручилац) 2015.  године,  којом  је  понуду  понуђача 
____________________________ (попуњава Наручилац) изабрао као најповољнију. 

Предмет уговора:

Члан 2.
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Предмет уговора је  набавка добара –  персоналних  рачунара и  монитора  (у 
даљем тексту: добра), у свему према понуди Продавца број _____________________ 
од ____________ године(попуњава Наручилац).

Понуда  Продавца из претходног става и образац структуре цене за партију I 
(тачка 6. и 6а. Конкурсне документације) чине саставни део овог уговора.

Цена и начин плаћања:

Члан 3.

Укупна уговорна цена износи  _______________  динара без пореза на додату 
вредност, односно ________________ динара са порезом на додату вредност.

Цена је дата фиксно и у њу је урачуната испорука (утовар, истовар), трошкови 
транспорта, монтаже и остали припадајући трошкови и не може се мењати ни по ком 
основу до окончања поступка набавке и примопредаје добара.

Наручилац се обавезује да у року од ____ дана (не може бити краћи од 30 
дана) од пријема исправно испостављене фактуре и извршене испоруке (отпремнице), 
изврши  плаћање  на  рачун  Продавца  бр._____________________,  код 
_____________________ банке.

Рачун се испоставља на основу документа - отпремнице Продавца, а која је 
потписана  од  стране  Наручиоца,  којим  се  верификује  квантитет  и  квалитет 
испоручених добара.

Рачун треба  да  садржи и  остале  податке  предвиђене  у  члану 42.  Закона  о 
порезу  на  додату  вредност  ("Службени  гласник  Републике  Србије"  бр.84/2004, 
86/2004 и 61/2005).

Рачун обавезно треба да садржи:
• Назив Вишег суда у Крушевцу, Трг косовских јунака бр. 3, Крушевац;
• Број и датум уговора;
• Број и датум фактуре;
• Број отпремнице.

Члан 4.

Продавац је дужан да испоручи добра који су предмет јавне набавке у року од 
_______ (најдуже 10 радних дана) радна дана од дана закључења уговора.

Место  испоруке  је  на  локацији  Наручиоца,   Виши  суд  у  Крушевцу,  Трг 
косовских јунака бр. 3, Крушевац.
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Члан 5.

Продавац  је  дужан  да  испоруку  добара  из  члана  2.  овог  Уговора  врши  у 
складу са стандардима квалитета и техничко-функционалним карактеристикама које 
захтева Наручилац.

Гаранција:

Члан 6.

Произвођачка  гаранција  за  сва  испоручена  добра  износи  36  месеци, 
рачунајући од дана испоруке.

Финансијско обезбеђење:

Члан 7.

Продавац  се  обавезује  да  ће  приликом  закључења  уговора  Наручиоцу 
доставити меницу за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора, без 
ПДВ-а.

Меница за добро извршење посла мора бити у оригиналу (уз приложено и 
исправно   опуњено  менично  овлашћење),  да  је  безусловна  и  платива  по  виђењу. 
Меница  мора  бити  евидентирана  у  регистру  меница  и  овлашћења  Народне  банке 
Србије, и доставља се са доказом, односно потврдом о регистрацији исте.

Меница за добро извршење посла мора да траје најмање 30 (тридесет) дана 
дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Члан 8.

Ако  се  за  време  трајања  уговора  промене  рокови  за  извршење  уговорне 
обавезе, важност менице и меничног овлашћења мора се продужити.

Наручилац ће  активирати  меницу  за  добро  извршење  посла  у  случају  да 
Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.

  Члан 9.

Овлашћено  лице  Наручиоца је  обавезно да  приликом  испоруке  добара  из 
члана 2. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и то:

- прегледом и бројањем,
- за добра у оригиналном паковању тако што утврђује да ли је  оригинално 

паковање неоштећено.
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Члан 10.

Уколико  овлашћено  лице  Наручиоца  приликом  квалитативног  и 
квантитативног пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег  квалитета и  захтеваних  техничко-функционалних  карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен квалитативни  и 
квантитативни пријем испоручених добара.

Члан 11.

Уколико  овлашћено  лице  Наручиоца  приликом  квантитативног и 
квалитативног пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста 
нису исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не задовољавају 
захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је да о томе писменим 
путем  одмах  обавести  Продавца  и  захтева  нову  испоруку  исправних  добара 
уговореног  квалитета и  захтеваних техничко-функционалних  карактеристика, 
најкасније у року од  5 (пет) дана од дана достављања писаног захтева  Продавцу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Продавцу.

Уколико  овлашћено  лице  Наручиоца  приликом  квантитативног  и 
квалитативног  пријема  добара  утврди  мањак  у  испорученој  количини  добара,  у 
односу на количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писменим путем 
одмах обавести Продавца и захтева додатну испоруку предметних добара у року од 5 
(пет) дана од дана достављања писменог захтева Продавцу.

Члан 12.

Продавац  одговара  Наручиоцу за  исправност,  квалитет и  техничко-
функционалне  стандарде добара  из  члана  2.  овог  Уговора. Уколико  се  у  току 
коришћења појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да добра не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне и стандарде квалитета, а у складу са 
чланом  5.  овог  Уговора,  Продавац  је  дужан  да  такве  недостатке  отклони  или  да 
предметна добра замени адекватним добрима у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
писане рекламације од стране Наручиоца.

Уколико  се  рекламација  (приговор)  Наручиоца  на  исправност,  квалитет и 
техничко-функционалне стандарде испоручених добара понови, то може бити основ 
за  раскид  уговора  по  основу  одговорности  Продавца  за  материјалне  недостатке 
ствари  из  Закона  о  облигационим  односима,  као  и  за  даљи  захтев  Наручиоца  за 
накнаду проузроковане штете.

  
Члан 13.

Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора – уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно.      
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Уколико  спорови  између  Наручиоца и  Продавца  не  буду  били  решени 
споразумно,  решаваће се пред Привредним судом у Краљеву. 
 

Члан 14.

Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а 
ступа на снагу даном предаје Наручиоцу менице за добро извршење посла.

Овај уговор може се изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна.

Овај уговор се закључује на одређено време,  тј.  док вредност испоручених 
добара не досегне износ укупне уговорне цене из члана 3. овог уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка 
за обе уговорне стране.

Члан 15.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале,  разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

         ЗА ПРОДАВЦА                                         ЗА НАРУЧИОЦА

_________________________         ________________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити  
закључен  са  изабраним  понуђачем.  Ако  понуђач  без  оправданих  разлога одбије  да  
закључи уговор  о  јавној  набавци,  након  што му  је  уговор  додељен,  Наручилац  ће  
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,  односно исправу о  
реализованом  средству  обезбеђења  испуњења  обавеза  у  поступку  јавне  набавке.  
Понуђач  је  обавезан  да  модел  уговора  попуни  у  складу  са  понудом,  парафира све  
стране,  овери печатом и потпише,  чиме потврђује  да  је  сагласан са садржином  
модела уговора. 
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15. МОДЕЛ УГОВОРА 
               

ПАРТИЈА II
 

Модел уговора који је саставни део конкурсне документације, понуђач мора 
да попуни у складу са понудом, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико понуду подноси група понуђача попуњен модел уговора потписују и 
оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе 
понуђача. 

Ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести 
сваки део уговора који ће извршити подизвођач. 
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15  а.    МОДЕЛ УГОВОРА   
ЗА ПАРТИЈУ   II  

 – ласерски штампачи -

 Закључен дана ___________________, између уговорних страна: 

Виши суд  у Крушевцу,  Трг  косовских јунака 3,  Крушевац,   матични број: 
17772953,  ПИБ:  106399107,  кога  заступа председник  Вишег  суда  у  Крушевцу, 
Катарина Бошковић (у даљем тексту: Наручилац) и 
 

_________________________________________,са  седиштем  у 
___________________________,  улица  __________________,  број  _____,  матични 
број:___________, ПИБ:______________,кога заступа___ _______________________(у 
даљем  тексту:  Продавац),   рачун  број:  ______________________________  код 
______________________ банке.

Члан 1.
 

Уговорне стране сагласно константују: 

-да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС” бр. 124/2012  и 14/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености 
услова („Службени гласник РС” бр. 29/13  и 104/13),  Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке мале вредности IV Су 22-17/15 oд 03.06.2015. године и на основу позива 
за подношење понуда за  набавку рачунара и рачунарске опреме, спровео поступак 
јавне набавке мале вредности број 2/2015;

-да  је  Продавац,  на  основу  позива  за  достављање  понуда,  дана  ______ 
2015.године,  доставио  понуду  број  ___________,  у  даљем  тексту  Понуда,  која  се 
налази у прилогу уговора и чини његов саставни део (попуњава Наручилац); 

-да  понуда  Продавца у  потпуности  одговара  захтевима  и  условима  које  је 
Наручилац предвидео у конкурсној документацији; 

-да је  Наручилац у складу са чланом  107.  и 108.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени  гласник  РС”  бр.  124/2012  и  14/15) уз  примену  критеријума  најнижа 
понуђена  цена,  донео  Одлуку  о  додели  уговора  број  _________________  од 
__________  (попуњава  Наручилац) 2015.  године,  којом  је  понуду  понуђача 
____________________________ (попуњава Наручилац) изабрао као најповољнију. 
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Предмет уговора:

Члан 2.

Предмет уговора је  набавка добара – ласерских штампача  (у даљем тексту: 
добра),  у  свему  према  понуди  Продавца  број  _____________________  од 
____________ године(попуњава Наручилац).

Понуда Продавца из претходног става и образац структуре цене за партију II 
(тачка 7. и 7а. Конкурсне документације) чине саставни део овог уговора.

Цена и начин плаћања:

Члан 3.

Укупна уговорна цена износи  _______________  динара без пореза на додату 
вредност, односно ________________ динара са порезом на додату вредност.

Цена је дата фиксно и у њу је урачуната испорука (утовар, истовар), трошкови 
транспорта, монтаже и остали припадајући трошкови и не може се мењати ни по ком 
основу до окончања поступка набавке и примопредаје добара.

Наручилац се обавезује да у року од ____ дана (не може бити краћи од 30 
дана) од пријема исправно испостављене фактуре и извршене испоруке (отпремнице), 
изврши  плаћање  на  рачун  Продавца  бр._____________________,  код 
_____________________ банке.

Рачун се испоставља на основу документа - отпремнице Продавца, а која је 
потписана  од  стране  Наручиоца,  којим  се  верификује  квантитет  и  квалитет 
испоручених добара.

Рачун треба  да  садржи и  остале  податке  предвиђене  у  члану 42.  Закона  о 
порезу  на  додату  вредност  ("Службени  гласник  Републике  Србије"  бр.84/2004, 
86/2004 и 61/2005).

Рачун обавезно треба да садржи:
• Назив Вишег суда у Крушевцу, Трг косовских јунака бр. 3, Крушевац;
• Број и датум уговора;
• Број и датум фактуре;
• Број отпремнице.

Члан 4.

Продавац је дужан да испоручи добра који су предмет јавне набавке у року од 
_______ (најдуже 10 радних дана) радна дана од дана закључења уговора.
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Место  испоруке  је  на  локацији  Наручиоца,   Виши  суд  у  Крушевцу,  Трг 
косовских јунака бр. 3, Крушевац.

Члан 5.

Продавац  је  дужан  да  испоруку  добара  из  члана  2.  овог  Уговора  врши  у 
складу са стандардима квалитета и техничко-функционалним карактеристикама које 
захтева Наручилац.

Гаранција:

Члан 6.

Произвођачка  гаранција  за  сва  испоручена  добра  износи  24  месеца, 
рачунајући од дана испоруке.

Финансијско обезбеђење:

Члан 7.

Продавац  се  обавезује  да  ће  приликом  закључења  уговора  Наручиоцу 
доставити меницу за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора, без 
ПДВ-а.

Меница за добро извршење посла мора бити у оригиналу (уз приложено и 
исправно   опуњено  менично  овлашћење),  да  је  безусловна  и  платива  по  виђењу. 
Меница  мора  бити  евидентирана  у  регистру  меница  и  овлашћења  Народне  банке 
Србије, и доставља се са доказом, односно потврдом о регистрацији исте.

Меница за добро извршење посла мора да траје најмање 30 (тридесет) дана 
дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Члан 8.

Ако  се  за  време  трајања  уговора  промене  рокови  за  извршење  уговорне 
обавезе, важност менице и меничног овлашћења мора се продужити.

Наручилац ће  активирати  меницу  за  добро  извршење  посла  у  случају  да 
Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.

  Члан 9.

Овлашћено  лице  Наручиоца је  обавезно да  приликом  испоруке  добара  из 
члана 2. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и то:
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- прегледом и бројањем,
- за добра у оригиналном паковању тако што утврђује да ли је  оригинално 

паковање неоштећено.
Члан 10.

Уколико  овлашћено  лице  Наручиоца  приликом  квалитативног  и 
квантитативног пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег  квалитета и  захтеваних  техничко-функционалних  карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен квалитативни  и 
квантитативни пријем испоручених добара.

Члан 11.

Уколико  овлашћено  лице  Наручиоца  приликом  квантитативног и 
квалитативног пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста 
нису исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не задовољавају 
захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је да о томе писменим 
путем  одмах  обавести  Продавца  и  захтева  нову  испоруку  исправних  добара 
уговореног  квалитета и  захтеваних техничко-функционалних  карактеристика, 
најкасније у року од  5 (пет) дана од дана достављања писаног захтева  Продавцу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Продавцу.

Уколико  овлашћено  лице  Наручиоца  приликом  квантитативног  и 
квалитативног  пријема  добара  утврди  мањак  у  испорученој  количини  добара,  у 
односу на количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писменим путем 
одмах обавести Продавца и захтева додатну испоруку предметних добара у року од 5 
(пет) дана од дана достављања писменог захтева Продавцу.

Члан 12.

Продавац  одговара  Наручиоцу за  исправност,  квалитет и  техничко-
функционалне  стандарде добара  из  члана  2.  овог  Уговора. Уколико  се  у  току 
коришћења појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да добра не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне и стандарде квалитета, а у складу са 
чланом  5.  овог  Уговора,  Продавац  је  дужан  да  такве  недостатке  отклони  или  да 
предметна добра замени адекватним добрима у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
писане рекламације од стране Наручиоца.

Уколико  се  рекламација  (приговор)  Наручиоца  на  исправност,  квалитет и 
техничко-функционалне стандарде испоручених добара понови, то може бити основ 
за  раскид  уговора  по  основу  одговорности  Продавца  за  материјалне  недостатке 
ствари  из  Закона  о  облигационим  односима,  као  и  за  даљи  захтев  Наручиоца  за 
накнаду проузроковане штете.

  
Члан 13.
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Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора – уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно.      
               

Уколико  спорови  између  Наручиоца и  Продавца  не  буду  били  решени 
споразумно,  решаваће се пред Привредним судом у Краљеву. 
 

Члан 14.

Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а 
ступа на снагу даном предаје Наручиоцу менице за добро извршење посла.

Овај уговор може се изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна.

Овај уговор се закључује на одређено време,  тј.  док вредност испоручених 
добара не досегне износ укупне уговорне цене из члана 3. овог уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка 
за обе уговорне стране.

Члан 15.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале,  разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

         ЗА ПРОДАВЦА                                         ЗА НАРУЧИОЦА

_________________________         ________________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити  
закључен  са  изабраним  понуђачем.  Ако  понуђач  без  оправданих  разлога одбије  да  
закључи уговор  о  јавној  набавци,  након  што му  је  уговор  додељен,  Наручилац  ће  
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,  односно исправу о  
реализованом  средству  обезбеђења  испуњења  обавеза  у  поступку  јавне  набавке.  
Понуђач је обавезан да попуни, парафира странице, потпише и овери печатом модел 
уговора у свему у складу са понудом.
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16. МОДЕЛ УГОВОРА 
               

ПАРТИЈА III
 

Модел уговора који је саставни део конкурсне документације, понуђач мора 
да попуни у складу са понудом, парафира све стране, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Уколико понуду подноси група понуђача попуњен модел уговора потписују и 
оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или овлашћени представник групе 
понуђача. 

Ако је понуђач навео да ће набавку извршити уз помоћ подизвођача, навести 
сваки део уговора који ће извршити подизвођач. 
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15  а.    МОДЕЛ УГОВОРА   
ЗА ПАРТИЈУ   III  

 – машине за фотокопирање(фотокопир апарат) и машине за сабирање -

 Закључен дана ___________________, између уговорних страна: 

Виши суд  у Крушевцу,  Трг  косовских јунака 3,  Крушевац,   матични број: 
17772953,  ПИБ:  106399107,  кога  заступа председник  Вишег  суда  у  Крушевцу, 
Катарина Бошковић (у даљем тексту: Наручилац) и 
 

_________________________________________,са  седиштем  у 
___________________________,  улица  __________________,  број  _____,  матични 
број:___________, ПИБ:______________,кога заступа___ _______________________(у 
даљем  тексту:  Продавац),   рачун  број:  ______________________________  код 
______________________ банке.

Члан 1.
 

Уговорне стране сагласно константују: 

-да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС” бр. 124/2012  и 14/15),  Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације  у  поступцима  јавних  набавки  и  начину  доказивања  испуњености 
услова („Службени гласник РС” бр. 29/13  и 104/13),  Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке мале вредности IV Су 22-17/15 oд 03.06.2015. године и на основу позива 
за подношење понуда за  набавку рачунара и рачунарске опреме, спровео поступак 
јавне набавке мале вредности број 2/2015;

-да  је  Продавац,  на  основу  позива  за  достављање  понуда,  дана  ______ 
2015.године,  доставио  понуду  број  ___________,  у  даљем  тексту  Понуда,  која  се 
налази у прилогу уговора и чини његов саставни део (попуњава Наручилац); 

-да  понуда  Продавца у  потпуности  одговара  захтевима  и  условима  које  је 
Наручилац предвидео у конкурсној документацији; 

-да је  Наручилац у складу са чланом  107.  и 108.  Закона о јавним набавкама 
(„Службени  гласник  РС”  бр.  124/2012  и  14/15) уз  примену  критеријума  најнижа 
понуђена  цена,  донео  Одлуку  о  додели  уговора  број  _________________  од 
__________  (попуњава  Наручилац) 2015.  године,  којом  је  понуду  понуђача 
____________________________ (попуњава Наручилац) изабрао као најповољнију. 
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Предмет уговора:

Члан 2.

Предмет уговора је  набавка добара – машина за фотокопирање (фотокопир 
апарат)  и  машина  за  сабирање  (у  даљем  тексту:  добра),  у  свему  према  понуди 
Продавца број _____________________ од ____________ године(попуњава Наручилац).

Понуда Продавца из претходног става и образац структуре цене за партију III 
(тачка 8. и 8а. Конкурсне документације) чине саставни део овог уговора.

Цена и начин плаћања:

Члан 3.

Укупна уговорна цена износи  _______________  динара без пореза на додату 
вредност, односно ________________ динара са порезом на додату вредност.

Цена је дата фиксно и у њу је урачуната испорука (утовар, истовар), трошкови 
транспорта, монтаже и остали припадајући трошкови и не може се мењати ни по ком 
основу до окончања поступка набавке и примопредаје добара.

Наручилац се обавезује да у року од ____ дана (не може бити краћи од 30 
дана) од пријема исправно испостављене фактуре и извршене испоруке (отпремнице), 
изврши  плаћање  на  рачун  Продавца  бр._____________________,  код 
_____________________ банке.

Рачун се испоставља на основу документа - отпремнице Продавца, а која је 
потписана  од  стране  Наручиоца,  којим  се  верификује  квантитет  и  квалитет 
испоручених добара.

Рачун треба  да  садржи и  остале  податке  предвиђене  у  члану 42.  Закона  о 
порезу  на  додату  вредност  ("Службени  гласник  Републике  Србије"  бр.84/2004, 
86/2004 и 61/2005).

Рачун обавезно треба да садржи:
• Назив Вишег суда у Крушевцу, Трг косовских јунака бр. 3, Крушевац;
• Број и датум уговора;
• Број и датум фактуре;
• Број отпремнице.

Члан 4.

Продавац је дужан да испоручи добра који су предмет јавне набавке у року од 
_______ (најдуже 10 радних дана) радна дана од дана закључења уговора.
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Место  испоруке  је  на  локацији  Наручиоца,   Виши  суд  у  Крушевцу,  Трг 
косовских јунака бр. 3, Крушевац.

Члан 5.

Продавац  је  дужан  да  испоруку  добара  из  члана  2.  овог  Уговора  врши  у 
складу са стандардима квалитета и техничко-функционалним карактеристикама које 
захтева Наручилац.

Гаранција:

Члан 6.

Произвођачка  гаранција  за  сва  испоручена  добра  износи  24  месеца, 
рачунајући од дана испоруке.

Финансијско обезбеђење:

Члан 7.

Продавац  се  обавезује  да  ће  приликом  закључења  уговора  Наручиоцу 
доставити меницу за добро извршење посла у висини од 10% вредности уговора, без 
ПДВ-а.

Меница за добро извршење посла мора бити у оригиналу (уз приложено и 
исправно   опуњено  менично  овлашћење),  да  је  безусловна  и  платива  по  виђењу. 
Меница  мора  бити  евидентирана  у  регистру  меница  и  овлашћења  Народне  банке 
Србије, и доставља се са доказом, односно потврдом о регистрацији исте.

Меница за добро извршење посла мора да траје најмање 30 (тридесет) дана 
дуже од дана истека рока за коначно извршење посла.

Члан 8.

Ако  се  за  време  трајања  уговора  промене  рокови  за  извршење  уговорне 
обавезе, важност менице и меничног овлашћења мора се продужити.

Наручилац ће  активирати  меницу  за  добро  извршење  посла  у  случају  да 
Продавац не буде извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.

  Члан 9.

Овлашћено  лице  Наручиоца је  обавезно да  приликом  испоруке  добара  из 
члана 2. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и то:
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- прегледом и бројањем,
- за добра у оригиналном паковању тако што утврђује да ли је  оригинално 

паковање неоштећено.
Члан 10.

Уколико  овлашћено  лице  Наручиоца  приликом  квалитативног  и 
квантитативног пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег  квалитета и  захтеваних  техничко-функционалних  карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен квалитативни  и 
квантитативни пријем испоручених добара.

Члан 11.

Уколико  овлашћено  лице  Наручиоца  приликом  квантитативног и 
квалитативног пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста 
нису исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не задовољавају 
захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је да о томе писменим 
путем  одмах  обавести  Продавца  и  захтева  нову  испоруку  исправних  добара 
уговореног  квалитета и  захтеваних техничко-функционалних  карактеристика, 
најкасније у року од  5 (пет) дана од дана достављања писаног захтева  Продавцу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Продавцу.

Уколико  овлашћено  лице  Наручиоца  приликом  квантитативног  и 
квалитативног  пријема  добара  утврди  мањак  у  испорученој  количини  добара,  у 
односу на количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писменим путем 
одмах обавести Продавца и захтева додатну испоруку предметних добара у року од 5 
(пет) дана од дана достављања писменог захтева Продавцу.

Члан 12.

Продавац  одговара  Наручиоцу за  исправност,  квалитет и  техничко-
функционалне  стандарде добара  из  члана  2.  овог  Уговора. Уколико  се  у  току 
коришћења појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да добра не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне и стандарде квалитета, а у складу са 
чланом  5.  овог  Уговора,  Продавац  је  дужан  да  такве  недостатке  отклони  или  да 
предметна добра замени адекватним добрима у року од 5 (пет) дана од дана пријема 
писане рекламације од стране Наручиоца.

Уколико  се  рекламација  (приговор)  Наручиоца  на  исправност,  квалитет и 
техничко-функционалне стандарде испоручених добара понови, то може бити основ 
за  раскид  уговора  по  основу  одговорности  Продавца  за  материјалне  недостатке 
ствари  из  Закона  о  облигационим  односима,  као  и  за  даљи  захтев  Наручиоца  за 
накнаду проузроковане штете.

  
Члан 13.
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Све евентуалне спорове који настану из или поводом овог уговора – уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно.      
               

Уколико  спорови  између  Наручиоца и  Продавца  не  буду  били  решени 
споразумно,  решаваће се пред Привредним судом у Краљеву. 
 

Члан 14.

Овај уговор сматра се закљученим када га потпишу обе уговорне стране, а 
ступа на снагу даном предаје Наручиоцу менице за добро извршење посла.

Овај уговор може се изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна.

Овај уговор се закључује на одређено време,  тј.  док вредност испоручених 
добара не досегне износ укупне уговорне цене из члана 3. овог уговора.

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примењиваће се одредбе 
Закона о облигационим односима.

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка 
за обе уговорне стране.

Члан 15.

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале,  разумеле и да 
уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље.

         ЗА ПРОДАВЦА                                         ЗА НАРУЧИОЦА

_________________________         ________________________

Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити  
закључен  са  изабраним  понуђачем.  Ако  понуђач  без  оправданих  разлога одбије  да  
закључи уговор  о  јавној  набавци,  након  што му  је  уговор  додељен,  Наручилац  ће  
Управи за јавне набавке доставити доказ негативне рефренце,  односно исправу о  
реализованом  средству  обезбеђења  испуњења  обавеза  у  поступку  јавне  набавке.  
Понуђач је обавезан да попуни, парафира странице, потпише и овери печатом модел 
уговора у свему у складу са понудом.
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17. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА - ПИСМА

На основу Закона о меници и тачке 1, 2. и 6. Одлуке о облику, садржини и 
начину коришћења јединствених инструмената платног промета,

ДУЖНИК: Пун назив и 
седиште:__________________________________________________
ПИБ: _______________________ 
Матичниброј:___________________________
Текући рачун:____________________код: ____________________(назив 
банке)

И з д а ј е

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ
ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОПСТВЕНЕ МЕНИЦЕ

КОРИСНИК:
(поверилац)

Пун назив и 
седиште:__________________________________________________
ПИБ: _______________________  
Матични број:___________________________
Текући 
рачун:____________________код:_____________________(назив банке),

Предајемо Вам 1 (једну) бланко сопствену меницу,сер. бр. ______________  као 
средство  финансијског  обезбеђења  и  овлашћујемо  Виши  суд  у  Крушевцу,  Трг 
косовских јунака бр. 3, Крушевац, као повериоца, да предату меницу може попунити 
до максималног износа од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, што износи 
________________динара(словима____________________________________________
_______динара),  по  Уговору  о  _________________________________________ 
(навести  предмет  уговора)  бр._________  од  __________  године  (заведен  код 
наручиоца-повериоца)  и  бр._____________  од  __________  године  (заведен  код 
добављача добара-дужника), а по основу гаранције за добро извршења посла.

Издата Бланко соло меница сер.бр.___________________ може се поднети на 
наплату у року доспећа утврђеном Уговором бр.  _________ од __________ године 
(заведен  код  наручиоца-повериоца)  и  бр._____________  од  __________  године 
(заведен  код  извођача  радова/добављача  добара-дужника),  тј.  најкасније  до  истека 
рока од 30 (тридесет) дана од уговореног рока за коначно извршење посла,  с тим да 
евентуални продужетак рока за завршетак радова има за последицу и продужење рока 
важења менице и меничног овлашћења, за исти број дана за који ће бити продужен и 
рок за завршетак радова. 

Овлашћујемо Виши суд у Крушевцу, Трг косовоских јунака бр. 3, Крушевац, 
као Повериоца, да у складу са горе наведеним условом, изврши наплату доспелих 
хартија од вредности – бланко соло менице, безусловно и неопозиво, без протеста и 
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трошкова,  вансудски ИНИЦИРА наплату – издавањем налога за наплату на терет 
текућег рачуна Дужника бр._________________ код ______________________Банке а 
у  корист  текућег  рачуна  Повериоца  бр.___________________  код 
______________________ Банке.

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 Повериоца.

Датум и место издавања                М.П.      Дужник - издавалац менице
                       овлашћења

        __________________________        __________________________
 потпис овлашћеног лица

• Ископирати по потреби
• Уз менично овлашћење доставити картон депонованих потписа
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18. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У  складу  са  чланом  88.  став  1.  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 
ТРОШКОВАПРИПРЕМАЊАПОНУДЕ

Трошкове  припреме  и  подношења  понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не 
може тражити од наручиоца накнаду трошкова.

Ако  је  поступак  јавне  набавке  обустављен  из  разлога  који  су  на  страни 
наручиоца, наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или 
модела,  ако  су  израђени  у  складу  са  техничким  спецификацијама  наручиоца  и 
трошкове  прибављања  средства  обезбеђења,  под  условом  да  је  понуђач  тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно

Датум:    М.П.         Потпис понуђача

______________________           __________________________
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