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ОПШТИНА СОКОБАЊА 
Општинска управа 
Светог Саве 23 
Комисија за набавку  
IV Број: 404-84-2/2022 
Датум: 07.10.2022. год. 
СОКОБАЊА 

 

На основу члана 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 91/2019) и Одлуке о спровођења поступка набавке  IV Број: 
404-84-1/2022 од 07.10.2022. године, Kомисија за спровођење набавке Општинске 
управе општине Сокобања, овим путем упућује 

                           П О З И В 

за прикупљање понуда за набавку добара – Рачунарска опрема 
 

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачимa и објављује на сајту 
општине Сокобања www.sokobanja.ls.gov.rs 
 
Предмет набавке је набавка добара – Рачунарска опрема, обликована у 2 партије  
Партија 1. Нова рачунарска опрема 
Партија 2. Репарирана и нова рачунарска опрема                 
Крајњи рок за достављање понуда: 19.10.2022. године до 12:00 часова 
Позив садржи: 

I Општи подаци о набавци  

II Опис предмета набавке 

III Услови за избор учесника 

IV Критеријуми за избор најповољније понуде  

V Обрасци који чине саставни део понуде  

VI Структура цена  

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду  

 

I ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

1.1 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 

Наручилац: .Општинска управа општине Сокобања 

Адреса: Сокобања, Светог Саве број 23, ПАК:686004 
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Интернет страница: www.sokobanja.ls.gov.rs 

 

1.2 ВРСТА ПОСТУПКА НАБАВКЕ 

Набавка на коју се закон не примењује 

1.3 ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ 

Предмет набавке су добара – Рачунарска опрема  

1.4 ПАРТИЈЕ 

Набавка је обликована у 2 партије  
 
Партија 1. Нова рачунарска опрема 
Партија 2. Репарирана рачунарска опрема  
                      
1.5 ЦИЉ ПОСТУПКА 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о набавци. 

1.6 КОНТАКТ 

Информације у вези са набавком добара – Рачунарска опрема могу се добити 

сваког радног дана у периоду од 8.00-15.00 часова, контакт особа је Душица 

Станковић e-mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com. 

 

I I  О П И С  П Р Е Д М Е Т А  Н А Б А В К Е  
 

Предмет јавне набавке: Рачунарска опрема 
 

Рок за испоруку рачунарске опреме је 20 дана од дана закључења уговора. 
 

Техничка спецификација за партију 1- Нова рачунарска опрема  

 

Р.бр Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

1 Десктоп рачунар комад 3 

2 Скенер комад 2 

3 Монитор комад 4 

4 SMART читач картица/ЛК комад 6 

5 USB Flash комад 1 

6 USB Hub комад 1 

7 Лаптоп рачунар комад 1 

http://www.sokobanja.ls.gov.rs/
mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com
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8 Звучници за рачунар комад 2 

9 Тастатура за рачунар комад 5 

10 Миш за рачунар комад 5 

 

Спецификација – минималне техничке карактеристике рачунарске опреме 

1. Десктоп рачунар 
AMD RYZEN 5 4600G, 8GB, 480GB SSD или еквивалентни са следећим 
карактеристикама 

Процесор AMD Ryzen 5 4600G  
Broj jezgara: 6 
Threads: 12 
Radna frekvencija: 3.7GHz 
Turbo frekvencija: 4.2GHz 
L2 keš memorija: 3MB 
L3 keš memorija: 8MB 

Матична плоча AM4 A520M, 2x DIMM 

DDR4/SATA3/GLAN/Audio 7.1/USB 3.0 

Меморија (RAM) DIMM 8GB DDR4 (moguća nadogradnja) 

Графичка Картица Integrisana RX Vega 8 Graphics 

HDD/SSD SSD 480GB SATA3 2.5'' 

Кућиште - Напајање Midi Tower 500W 

Оперативни Систем Bez operativnog sistema 

Гранција 24 meseci 

Тастатура и Миш Standard tastatura i optički miš 

 

 

2. Скенер 
EPSON Perfection V19 skener или еквивалентни са следећим карактеристикама 

Формат A4 skener 

Тип скенера položeni 

Технологија за скенирање CIS 

Извор светла beli LED 

Оптичка резолуција do 4800dpi 

Брзина скенирања 

Kolor 300 dpi približno 10 sekundi (preko 

USB 2.0) Kolor 600 dpi približno 30 sekundi 

(preko USB 2.0) 

Дубина боја Input: 48 Bits Color, Output: 24 Bits Color 

Максимална величина документа A4 

Подржани формати скенирања JPEG, TIFF, PDF, searchable PDF 

Адаптер за филм и слајд (ТМА) - 

Тастери 4 tastera: PDF, Send, Copy i Start 

Напајање USB 
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Конекције USB 2.0 Micro-AB 

Подржани оперативни системи 

Mac OS X 10.6.8 i noviji, Windows 7, 

Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, 

Windows XP SP2 or higher 

Гаранција 12 месеци 

 

3. Mонитор 
PHILIPS 243V7QSB/00 LED или еквивалентни са следећим карактеристикама 

Екран Veličina ekrana 23.8" 
Rezolucija 1.920 x 1.080 
Tip ekrana TFT LCD 
Tip panela IPS 
Pozadinsko osvetljenje LED 
Odnos stranica 16:9 
Nativni kontrast 1.000:1 
Dinamički kontrast 10.000.000:1 
Osvetljenje 250cd/m² 
Odziv 8ms 
Uglovi gledanja 178° horizontalni, 178° 
vertikalni 
Vertikalno osvežavanje 56Hz - 76Hz 
Horizontalno osvežavanje 30kHz - 83kHz 
Veličina piksela 0.275mm 
Paleta boja 16.7 miliona boja 

Прикључци/Слотови DVI priključci 1 
VGA D-sub 1 
Ostali priključci / Slotovi Kensington security 
lock slot 

Физичке карактеристике Pomeranje Tilt 
Montiranje na zid VESA 100mm x 100mm 
Masa 3.5kg (sa postoljem) 
Boja Crna 
Pakovanje Naponski kabl, VGA kabl 

Додатне функције Podržane tehnologije Flicker-free, Low Blue 
Light 

Гаранција  24 meseci 

 

 

 

 

4. SMART читач картица/ЛК 
SAMTEC Smart Card Reader SMT-600 (za biometrijske lične karte) или 
еквивалентни са следећим карактеристикама 

Karakteristike Tip konekcije     USB 2.0 type-A 
Ulazni napon / Struja     5.0 V DC 500 mA 
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max. 
Kompatibilnost     1.8 V/3 V/5 V cards 
PC/SC 1.0 and 2.0 
ISO/IEC 7816 class A, B and C 
T=0,T=1 protocol 
2-wire, 3-wire or I2C Interface synchronous 
card 
EMV2 2000 Level 1 
USB CCID Transport Specification Rev1.1 
Podržani operativni sistemi     Windows 
7/8/10 
Mac OS Catalina 10.15 ili noviji 
Radna temperatura     0–60 °C 
Materijal     Plastika 
Dimenzije     85.5 x 65 x 26 mm 
Težina     64 g 
Dužina kabla     1.2 m 

Garancija 24 mesci 

 

5. USB Flash 
INTENSO Alu Line 32GB USB 2.0 (Crni) или еквивалентни са следећим 
карактеристикама 

Спецификација Tip: USB 2.0 
Kapacitet: 32GB 
Brzina čitanja: do 28 MB/s 
Brzina pisanja: do 6,5 MB/s 
Dimenzije: 17 x 59 x 7 mm (V x Š x D) 
Boja: Crna 

Гаранција 12 месеци 
 

 

6. USB Hub 
HAMA USB 2.0 HUB 1:4, 480 Mbit/S, Crni, 200119 или еквивалентни са следећим 
карактеристикама 

УСБ порт 4 

Боја Crna 

Остало Hama crni USB 2.0 Hub sa 4 USB-A porta 
za povezivanje perifernih uređaja računara. 
Brzine prenosa podataka su do 480 Mbps. 
Hub je Plug & Play, nije potrebna nikakva 
instalacija softvera ili drajvera. Dužina kabla 
za napajanje je 0.15 m, 
dimenzije Hub-a su 8.9 x 3.8 x 2.2 cm. 
Kompatibilan je sa Windows 
11/10/8/7 i Mac OS 10.8 i novijim 

Гаранција 12 месеци 
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7. Лаптоп рачунар 
LENOVO V15 G2 ALC (Black) Full HD, Ryzen 5 5500U, 8GB, 256GB SSD 
(82KD0042YA) или еквивалентни са следећим карактеристикама 

Екран Veličina ekrana: 15.6"  
Rezolucija ekrana: 1920 x 1080 
Format rezolucije: Full HD 
Ostalo: 250nits, Anti-glare, 45% NTSC 

Процесор Klasa procesora: AMD Ryzen 5 
Model procesora: AMD Ryzen 5 5500U 
Broj jezgara procesora: 6 
Broj logičkih jezgara (niti): 12 
Radni takt procesora: 2.1 GHz (4.0 GHz) 
Keš memorija procesora: 8MB L3 Cache 
Ostalo: TSMC 7nm FinFET 

Меморија Memorija (RAM): 8GB (1x8GB) 
Tip memorije: DDR4 
Radni takt memorije: 3.200 MHz 

Хард диск Tip skladištenja: SSD 
Kapacitet: 256GB 
SSD interfejs: PCIe NVMe 

Графичка карта Integrated AMD Radeon Graphics 

Оперативни систем Bez operativnog sistema 

Оптички уређај Bez optičkog uređaja 

Мрежа Wi-Fi: Da 
Bežični mrežni standardi: 802.11ac (2x2) 
Bluetooth™: Da 
Bluetooth™ verzija: 5.0 
Žična mreža (LAN): 10/100/1.000Mbps 

(Gigabit ethernet) 

Слотови HDMI priključci: 1 
Ukupno USB priključaka: 3 
USB-C 3.2 priključci: 1 (data transfer only) 
USB 3.2 priključci: 1 
USB 2.0 priključci: 1 
RJ-45 (LAN): 1 
Audio: 1x 3.5mm (izlaz i mikrofon) 

Камера HD 720p with Privacy Shutter 

Аудио Stereo speakers, 1.5W x2, Dolby Audio 

Батерија 38Wh 

Физичке карактеристике Dimenzije: 359.2 x 235.8 x 19.9 mm 
Masa: 1.7 kg 
Boja: Crna (Black) 
Slovni raspored tastera: SR 
TPM 2.0 

Гаранција Reklamacioni period 24 meseca 
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8. Звучник за рачунар 
ESPERANZA TP102 2.0 crni или еквивалентни са следећим карактеристикама 

Тип 2.0 

Укупна снага сателита РМС 2 W 

3.5 мм џек 1 x stereo mini-jack (audio in) 

Материјал Plastika 

Импеданса 6 oma 

Доња граница опсега 260 Hz 

Горња граница опсега 18 KHz 

Напајање 220-230 V/50 Hz 

Димензије 60 x 165 x 75 mm 

Боја Crna 

Гаранција 12 месеци 

 

 

9. Тастатура тип 1 
A4 TECH KR-85 ComfortKey, PS/2, YU, crna tastatura или еквивалентнa са 
следећим карактеристикама 

Тип Žična tastatura 

Карактеристике Tip povezivosti: PS/2 
Slovni raspored tastera: YU 
Dodatni tasteri: 12 multimedijalnih tastera 
Napomena: Otporna na prosipanje tečnosti 
Fizičke karakteristike 
Dimenzije: 454mm x 153mm x 24mm 
Dužina kabla: 1.5m 
Masa: 580g 

Боја Crna 

Гаранција 24 месеци 
 

10. Миш за рачунар 
GENIUS DX-110 USB Crni или еквивалентни са следећим карактеристикама 

Дужина кабла 1.5m 

Димензије 105mm x 60mm x 37mm 

Маса 85g 

Облик Prilagođen za obe ruke 

Боја Crna 

Повезивост Žični 

Интерфејс USB 

Тип сензора Optički 

Резолуција 1.000 dpi 
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Техничка спецификација за партију 2- Репарирана и нова рачунарска опрема                 

 

Р.бр Назив 
Јединица 

мере 
Количина 

1 Коришћени - репарирани мултифункционални 
монохроматски уређај штампач/скенер са 
пуном тонер касетом 

комад 2 

2 Mултифункционални монохроматски уређај 
штампач/скенер  

комад 3 

 

1. Коришћени - репарирани мултифункционални монохроматски 
уређај штампач/скенер са пуном тонер касетом  

Canon imageRUNNER 1133iF или еквивалентни који ОБАВЕЗНО мора да користи 
тонер C-EXV40 TONER (kapacitet do 6000 strana – 6% pokrivenosti или заменски) 

Боја штампе: Mono 

Тип штампача: Laser 

Мултифункцијски: Da 

Фаx: Da 

Wи-Фи: Ne 

ЛАН: Da 

ШТАМПАЧ :  

Резолуција штампе (моно): do 600 x 600 dpi 

Брзина штампе (моно): do 33 str/min 

Двострано штампање: Automatski 

КОПИР :  

Брзина копирања: Do 33 kopije u minuti (A4) 

Резолуција копирања (моно): do 600 x 600 dpi 

Умањење/увећање: 25% - 400% 

Вишеструко копирање: Do 99 kopija 

Остало: 4 na 1, kopiranje ID kartica 

СКЕНЕР :  

Тип скенера: 
Položeni sa automatskim uvlačenjem papira 
(ADF) 

Резолуција скенирања (оптичка): do 600 dpi 

Брзина скенирања: 

Jednostrano Crno-belo skeniranje 600 tpi: 
14 slika u minuti (A4) Crno-belo skeniranje 
300 tpi: 28 slika u minuti (A4) Skeniranje u 
boji 300 tpi: 9 slika u minuti (A4) Dvostrano 
Crno-belo skeniranje 600 tpi: 7 slika u 
minuti (A4) Crno-belo skeniranje 300 tpi: 10 
slika u minuti (A4) Skeniranje u boji 300 tpi: 
6 slika u minuti (A4) 

ФАX :  

Тип фаxа: Monohromatski 
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Фаx резолуција: 400 x 400 dpi 

Фаx меморија: do 512 strana 

Остало: 
Prosleđivanje faksova, dvostruki pristup, 
daljinski prijem, PC faks (samo TX) 

РУКОВАЊЕ ПАПИРОМ :  

Максимални улазни капацитет папира: 
500 listova, 50 listova (višenamensko 
ležište)  

Величина медија: 

Kaseta i opciona kaseta: A4, A5, B5, Legal, 
Letter, Executive Višenamensko ležište: A4, 
A5, B5, Legal, Letter, Executive, 
Statements, koverte (COM10, Monarch, DL, 
ISO-C5, ISO-B5), prilagođene veličine: 
širina od 76 do 216 mm; dužina od 127 do 
356 mm.  

Врсте папира: 

Kaseta i opciona kaseta: običan papir, 
reciklirani papir, težak papir, za povezivanje 
Višenamensko ležište: običan papir, 
reciklirani papir, težak papir, za 
povezivanje, paus, nalepnice, koverte 

Тежина папира: 
Kaseta i opciona kaseta: od 60 do 128 g/m² 
Ulaz za uvlačenje: od 60 do 190 g/m² 

ИНТЕРФЕЈС /ФИЗИЧКЕ 
КАРАКТЕРИСТИКЕ : 

 

Дисплеј: 
Monohromatski LCD ekran sa pozadinskim 
osvetljenjem i 5 redova 

Процесор: 300 MHz 

Меморија: 256 MB 

Хард диск: 
Ne (standard za bezbedno štampanje 
zasnovan na RAM memoriji) 

Интерфејс: 

Brza USB 2.0 veza 
10BASE-T/100BASE-TX Opciona bežična 
veza 802.11b/g 1 Host USB interfejs (sa 
prednje strane uređaja) Opcioni dodatni 
Host USB interfejs za uniFLOW MiCARD 
čitač (sa desne strane uređaja) 

Подржани оперативни системи: 

UFRII-LT: Windows 2000/XP/Server 
2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 
2008 R2, MAC OS X (10.4.9 ili noviji) PCL: 
Windows 2000/XP/Server 
2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 
2008 R2 PS: Windows 2000/XP/Server 
2003/Vista/Server 2008/Windows 7/Server 
2008 R2, MAC OS X (10.4.9 ili noviji) PPD: 
MAC OS 9.1 ili noviji, MAC OS X (10.2.8 ili 
noviji) Windows 2000/Server 2003/Server 
2008/XP/Vista/7  

Подржани кертриџ/тонер: 
C-EXV40 TONER (6.000 stranica¹) 
Isporučuje se sa početnim kartridžom 
(2.200 stranica¹) 
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УСБ кабл: Ne 

Боја: Bela 

Димензије: 
450 x 472 x 465 mm/450 x 472 x 603 mm 
(sa opcionom kasetom) 

Гаранција 12 месеци 
 

 

 

 

 

2. Mултифункционални монохроматски уређај штампач/скенер 
HP LaserJet Pro M426fdn MFP F6W14A или еквивалентни који ОБАВЕЗНО мора 
да користи тонер HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge (3,100 pages) CF226A 
HP 26X Black LaserJet Toner Cartridge (9,000 pages) CF226X или заменски) 

Функција и врста принтера Print, copy, scan, fax 

Формат Ulaz za upravljanje papirom, 
standardni  100-sheet Tray 1,  250-sheet 
input Tray 2 
Ulaz za upravljanje papirom, 
opcionalni  Optional third 550-sheet tray 
Paper handling output, standard  150-sheet 
output bin 
Maximum output capacity (sheets)  Up to 
150 sheets 
Media sizes supported  
Tray 1: A4, A5, A6, B5 (JIS), Envelope B5, 
Envelope C5, Envelope DL, custom size 
Tray 2 & Tray 3: A4, A5, A6, B5 (JIS), 
custom size 
Media sizes, custom 
Tray 1: 76.2 x 127 to 215.9 x 355.6 mm 
Tray 2, 3: 104.9 x 148.59 to 215.9 x 355.6 
mm 
Media types 
Paper (plain, EcoEFFICIENT, light, heavy, 
bond, coloured, letterhead, preprinted, 
prepunched, recycled, rough), envelopes, 
labels, transparencies 
Gustine zapisa, podržane 
Tray 1: 60 to 175 g/m²; Tray 2, optional 
550-sheet Tray 3: 60 to 120 g/m² 
Media weights, supported ADF  60 to 90 
g/m² 

Резолуција штампе Print quality black (best)  HP FastRes 1200 
Resolution technology  HP FastRes 1200, 
HP ProRes 1200, 600 dpi 
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Дуплеx штампа Automatic (standard) 

Највећа брзина штампе (стр/мин) Brzina crno-belog štampanja:  Normalno: 
Up to 38 ppm 
Prva izlazna stranica (spremna)  Crno-belo: 
As fast as 5.6 sec 

Максимални месечни обим штампе Radni ciklus (mesečni, A4)  Up to 80,000 
pages 
Preporučena mesečna količina 
stranica  750 to 4,000 

Спецификације скенера Scanner type  Flatbed, ADF 
Scan resolution, optical  Up to 1200 x 1200 
dpi 
Scan size (flatbed), maximum  297 x 216 
mm 
Scan size (ADF), maximum  216 x 355.6 
mm 
Veličina skeniranja (ADF), minimalna  102 x 
152 mm 
Brzina skeniranja (normalna, A4)  Up to 26 
ppm/47 ipm (monochrome), up to 21 
ppm/30 ipm (colour) 
Preporučena mesečna količina za 
skeniranje  750 to 4,000 21 
Duplex ADF scanning  Yes 
Automatic document feeder 
capacity  Standard, 50 sheets 
Digital sending standard 
features  Scan-to-email; Scan-to-network 
folder; Scan-to-Cloud. File formats, 
supported,  Scan to USB device and scan 
from the front panel to a network folder both 
only support: JPG, PDF 
Scan input modes  For Scan software 
(included in the box) support: Windows 
[JPG, RAW(BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] 
and Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, 
PDF, searchable PDF, RTF, 
TXT],  Front-panel scan, copy, email, fax, 
or file buttons 
 HP Scan software  User application via 
TWAIN or WIA 

Спецификације копира Brzina kopiranja (normalna)  Crno-belo: Up 
to 38 cpm 
Copy resolution (black text)  600 x 600 dpi 
Copy resolution (color text and 
graphics)  600 x 600 dpi 
Copy reduce / enlarge settings  25 to 400% 
Copies, maximum  Up to 99 copies 

Спецификације фаxа Faxing  Yes 
Brzina slanja faksa  3 sec per page 
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Fax memory  4 MB (250 slerexe pages at 
standard resolution) 
Fax resolution  Up to 300 x 300 dpi 
(halftone enabled) 
Speed dials, maximum number  Up to 120 
numbers (119 group dials) 
Broadcast locations  119 locations 

Остало Kompatibilni operativni sistemi 
Windows OS compatible with In-Box Driver: 
Windows 10 all 32 & 64-bit editions 
(excluding RT OS for tablets), Windows 
8/8.1 all 32 & 64-bit editions (excluding RT 
OS for tablets), Windows 7 all 32 & 64-bit 
editions, Windows Vista all 32-bit editions 
(Home Basic, Premium, Professional, etc.) 
Windows OS compatible with Universal 
Print Driver (from https://www.HP.com): 
Windows 10 all 32 & 64-bit editions 
(excluding RT OS for tablets), Windows 
8/8.1 all 32 & 64-bit editions (excluding RT 
OS for tablets), Windows 7 all 32 & 64-bit 
editions, Windows Vista all 32 & 64-bit 
editions (Home Basic, Premium, 
Professional, etc.) 
Mac OS (HP print drivers available from 
https://www.HP.com and Apple Store): OS 
X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 
Mavericks, OS X 10.10 Yosemite 
Mobile OS (In-OS drivers): iOS, Android, 
Windows 8/8.1/10 RT 
Linux OS (In-OS HPLIP, auto install): BOSS 
(3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 
6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 
6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), 
FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 
14, 15, 16, 17), SUSE LINUS (12.2, 12.3, 
13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04,12.10, 
13.04, 13.10, 14.04, 14.10) 
Linux OS (In-OS HPLIP, manual install): 
MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), 
MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS 
(2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 
2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED 
HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), 
SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 
10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), 
IGOS(1.0), LINPUS LINUX (9.4, 9.5), 
LINUX FROM SCRATCH (6) 
Other OS: UNIX 

Повезивост Mogućnost štampanja sa mobilnog 
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uređaja  HP ePrint,  Apple 
AirPrint™,  Mopria-certified,  Google Cloud 
Print 2.0,  Mobile apps 
Wireless capability  No 
Connectivity, standard 
 1 Hi-Speed USB 2.0 
 1 Host USB 
 1 Gigabit Ethernet 10/100/1000T network 
 Easy-access USB 
Network ready  Standard (built-in Gigabit 
Ethernet) 

Потрошни материјал HP 26A Black LaserJet Toner Cartridge 
(3,100 pages) CF226A 
HP 26X Black LaserJet Toner Cartridge 
(9,000 pages) CF226X 

Гаранција Zagarantovana sva prava po Zakonu o 
zaštiti potrošača. 

Садржај кутије HP LaserJet Pro MFP M426fdn 
Preinstalled HP 26A Black LaserJet Toner 
Cartridge (3,100 pages) 
Getting Started Guide 
Setup poster 
Support flyer 
Warranty guide 
Printer documentation and software on 
CD-ROM 
Power cord 
Phone cord 
Built-in duplexer 
Built-in fax 7 

Гаранција 12 месеци 

 

 

 
III УСЛОВИ ЗА ИЗБОР УЧЕСНИКА 

 
УСЛОВИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
услове за квалитативни избор привредни субјекат доказује на начин дефинисан у 
следећој табели, и то: 
 

 
Р.б
р 

УСЛОВИ НАЧИН 
ДОКАЗИВАЊА 
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1. 

 
Да он и његов законски заступник у периду од претходних 
пет година од дана истека рока за подношење пријаве није 
правноснажно  осуђен за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе или кривично дело 
удруживања ради вршења кривичних дела, кривично дело 
злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело 
злоупотребе у вези са јавном набавком, кривично дело 
давања мита у обављању привредне делатности, кривично 
дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело 
трговине утицајем, кривично дело примања мита и кривично 
дело давања мита, кривично дело преваре, кривично дело 
неоснованог добијања и коришћења  кредита и  друге 
погодности, кривично дело преваре у обављању привредне 
делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело 
тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење 
терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања 
за вршење терористичких дела и кривично дело 
терористичког удруживања, кривично дело прања новца, 
кривично дело финансирања тероризма, кривично дело 
трговине људима и кривично дело заснивања ропског 
односа и превоза лица у ропском односу (чл. 111. ст. 1) 
тач. (2) и (3) ЗЈН) 

 
ИЗЈАВА 
(Образац 2.), 
којом понуђач 
под пуном 
материјалном и 
кривичном 
одговорношћу 
потврђује да 
испуњава 
услове за 
квалитативни 
избор 
привредног 
субјекта и 
обављање 
професионале 
делатности из 
чл. 111. ЗЈН, 
дефинисане 
овим позивом. 

2.  

Да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно 
социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом 
или решењем, у складу са посебним прописом, одобрено 
одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и 
новчане казне (чл. 111. ст. 2) ЗЈН) 

3. 

Да, у периду од претходне две године од дана истека рока 
за подношење понуда, пријава, није повредио обавезе у 
области заштите животне средине, социјалног и радног 
права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу 
исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, 
укључујући и обавезе у складу са одредбама међународних 
конвенција из прилога 8 ЗЈН, (чл. 111. ст. 2) ЗЈН 

 
 
ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  

 
Привредни субјект који учествује у поступку предметне набавке мора испунити 
услове за обављање професионалне делатности, дефинисане овим позивом, а 
испуњеност услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели 
достављањем изјаве или неоверених копија и то: 

 
Р.б
р 

УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
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1. 

 
Да је регистрован код надлежног органа, 
односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 115. ст. 1. ЗЈН)  

 
ИЗЈАВА (Образац 2.), којом 
понуђач под пуном 
материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за 
обављање професионалне 
делатности из чл. 115. ЗЈН, 
дефинисане овим позивом. 

 
УСЛОВИ ЗА ИСПУЊЕНОСТ КАДРОВСКОГ И ПОСЛОВНОГ КАПАЦИТЕТА 

 
Да је привредни субјекат  имао минимум један  успешно реализован уговор у вези са 

предметом набавке  у последње три године од дана објављивања јавног позива, за сваку 

од партија за коју подноси понуду. 

 
 

 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

1. Испуњеност услова за квалитативни избор привредног субјекта, 
субјекат доказује достављањем Изјаве (Образац 2.), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за квалитативни избор привредног субјекта дефинисане овим позивом. 

 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 
Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача о Испуњеност услова за квалитативни избор привредног 
субјекта и обављање професионалне делатности (Образац 3.) 
 
2. Испуњеност услова пословног и кадровског капацитета понуђач 

доказује достављањем следећих доказа: 
Потврдом/ама од наручилаца и спецификацијом тражених добара. 

 

Докази о испуњености услова достављају се у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре закључења уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја о стручној оцени понуда оцењена као најповољнија, да достави 
на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
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Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа, већ је довољно да наведе интернет страницу на 
којој се јавно доступни подаци налазе. 
 
 

I V КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

1. Критеријум за доделу уговора:  
 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,, 
цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена 
цена без ПДВ-а. 
 

2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више 
понуда са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуда.  
Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 
могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу 
који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче 
који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем жреба. 
Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу понуђену 
цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити 
јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на 
одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће све те папире ставити у 
провидну кутију одакле ће извући само један папир. Понуђачу чији назив буде на 
извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не присуствују овом 
поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 
 

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за квалитативни избор 
привредног субјекта и обављање професионалне делатности, (Образац 2); 

3) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за квалитативни избор 
привредног субјекта и обављање професионалне делатности (Образац 3); 

4) Образац структуре цене (Образац 4). 
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(ОБРАЗАЦ 1а)          ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр ________________ од __________________ за набавку Рачунарске 
опреме за Партију 1 
  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача:  
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 
 

Р.бр Предмет набавке 
Укупно понуђена 

цена без ПДВ-а 

Укупно понуђена 

цена са ПДВ-ом 

1 
Нова рачунарска опрема описана 
у у техничкој спецификацији за 
Партију 1 

  

 

 
 
Остали подаци (рок извршења услуге, рок и услови плаћања, рок важења 
понуде) 
 

Рок и начин плаћања 
Плаћање ће се извршиће уплатом на рачун изабраног понуђача у року до 
максимално 45 дана од дана испоруке и регистровања рачуна уз који се 
доставља отпремница потписана од стране лица које прати набавку. 
 
 

Рок за извршење уговорних обавеза је 20 дана од дана закључења уговора. 
 

 
Рок важења понуде 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда) 

 
 
_____ дана 

 
Датум:  Потпис понуђача 

 
 
Образац понуде понуђач мора да попуни, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују  сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити и потписати образац понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 1б)          ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр ________________ од __________________ за набавку Рачунарске 
опреме за Партију 2 
  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача:  
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим 
учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
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копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди. 
 

6) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 
 

Р.бр Предмет набавке 
Укупно понуђена 

цена без ПДВ-а 

Укупно понуђена 

цена са ПДВ-ом 

1 
Репарирана и нова рачунарска 
опрема описана у техничкој 
спецификацији за Партију 2 

  

 
 
Остали подаци (рок извршења услуге, рок и услови плаћања, рок важења 
понуде) 
 

Рок и начин плаћања 
Плаћање ће се извршиће уплатом на рачун изабраног понуђача у року до 
максимално 45 дана од дана испоруке и регистровања рачуна уз који се 
доставља отпремница потписана од стране лица које прати набавку. 
 
 

Рок за извршење уговорних обавеза је 20 дана од дана закључења уговора. 
 

 
Рок важења понуде 
(Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда) 

 
 
_____ дана 

 
Датум:  Потпис понуђача 

 
 
Образац понуде понуђач мора да попуни, чиме потврђује да су тачни подаци који 
су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују  сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који 
ће попунити и потписати образац понуде. 
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(ОБРАЗАЦ 2) 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА КВАЛИТАТИВНИ 

ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И ОБАВЉАЊА ПРОФЕСИОНАЛНЕ 
ДЕЛАТНОСТИ 

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

И З Ј А В У 
Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку набавке услуге Рачунарска опрема за Партију ___, 
подешавање и пуштање у рад испуњава све услове из чл. 111. ЗЈН, односно 
услове дефинисане позивом за подношење понуде за предметну јавну набавку, и 
то: 

1. Да он и његов законски заступник у периду од претходних пет година од дана 
истека рока за подношење пријаве није правноснажно  осуђен за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе или кривично дело 
удруживања ради вршења кривичних дела, кривично дело злоупотребе 
положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном 
набавком, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, 
кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине 
утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, 
кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења  
кредита и  друге погодности, кривично дело преваре у обављању 
привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело 
тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких 
дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела 
и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, 
кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и 
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу 
(чл. 111. ст. 1) тач. (2) и (3) ЗЈН). 

2. Да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са 
посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све 
настале камате и новчане казне (чл. 111. ст. 2) ЗЈН) 

3. Да, у периду од претходне две године од дана истека рока за подношење 
пријаве, није повредио обавезе у области заштите животне средине, 
социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито 
обавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, 
укључујући и обавезе у складу са одредбама међународних конвенција из 
прилога 8 ЗЈН, (чл. 111. ст. 2) ЗЈН 

4. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 115. ст. 1. ЗЈН) 
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Место:_____________                    Понуђач:                                             
Датум:_____________                                     _________________ 
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(ОБРАЗАЦ 3) 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА 

КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА И ОБАВЉАЊА 
ПРОФЕСИОНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, 
дајем следећу     
 

И З Ј А В У 
 
Подизвођач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку набавке услуге- Рачунарска опрема за Партију ___, 
подешавање и пуштање у рад испуњава све услове из чл. 111. ЗЈН, односно 
услове дефинисане позивом за подношење понуде  за предметну јавну набавку, и 
то: 

1. Да он и његов законски заступник у периду од претходних пет година од дана 
истека рока за подношење пријаве није правноснажно  осуђен за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе или кривично дело 
удруживања ради вршења кривичних дела, кривично дело злоупотребе 
положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребе у вези са јавном 
набавком, кривично дело давања мита у обављању привредне делатности, 
кривично дело злоупотребе службеног положаја, кривично дело трговине 
утицајем, кривично дело примања мита и кривично дело давања мита, 
кривично дело преваре, кривично дело неоснованог добијања и коришћења  
кредита и  друге погодности, кривично дело преваре у обављању 
привредне делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело 
тероризма, кривично дело јавног подстицања на извршење терористичких 
дела, кривично дело врбовања и обучавања за вршење терористичких дела 
и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело прања новца, 
кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и 
кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу 
(чл. 111. ст. 1) тач. (2) и (3) ЗЈН). 

2. Да је измирио доспеле порезе и доприносе за обавезно социјално 
осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са 
посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све 
настале камате и новчане казне (чл. 111. ст. 2) ЗЈН) 

3. Да, у периду од претходне две године од дана истека рока за подношење 
пријаве,  није повредио обавезе у области заштите животне средине, 
социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а 
нарочитообавезу исплате уговорене зараде или других обавезних исплата, 
укључујући и обавезе у складу са одредбама међународних конвенција из 
прилога 8 ЗЈН, (чл. 111. ст. 2) ЗЈН 

4. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 115. ст. 1. ЗЈН) 
 

Место:_____________                    Понуђач:                                             
Датум:_____________                                     _________________ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ре
д 

Бр. 

Назив 
опреме 

Јед 
мер

е 

Кол
ичи
на 

Модел опреме и 
техничке 

карактеристике 

Јединичн
а цена у 

динарима 
без ПДВ 

 

Укупна 
цена у 

динарим
а без  
ПДВ 
(4х6) 

Укупна 
цена у 

динарима 
са  ПДВ 

 

1 Десктоп 
рачунар 

ком
ад 

3  
 
 
 
 
 
 
 

   

2 Скенер ком
ад 

2  
 
 
 
 
 

   

3 Монитор  ком
ад 

4     

4 SMART 

читач 

картица/ЛК 

ком
ад 

6     

5 USB Flash ком
ад 

1     
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6 USB Hub ком
ад 

1     

7 Лаптоп 
рачунар 

ком
ад 

1     

8 Звучници за 
рачунар 

ком
ад 

2     

9 Тастатура 
за рачунар 

ком
ад 

5     

10 Миш за 
рачунар 

ком
ад 

5     

                                                                                                                
УКУПНО: 

  

 
 

Датум:  Потпис понуђача 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ ЗА ПАРТИЈУ 2 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Ре
д 

Бр. 

Назив 
опреме 

Јед 
мер

е 

Кол
ичи
на 

Модел опреме и 
техничке 

карактеристике 

Јединичн
а цена у 

динарима 
без ПДВ 

 

Укупна 
цена у 

динарим
а без  
ПДВ 
(4х6) 

Укупна 
цена у 

динарима 
са  ПДВ 

 

1 Коришћени 
- 
репарирани 
мултифункц
ионални 
монохромат
ски уређај 
штампач/ск
енер са 
пуном 
тонер 
касетом 

ком
ад 

2  
 
 
 
 
 
 
 

   

2 Mултифунк
ционални 
монохромат
ски уређај 
штампач/ск
енер 

ком
ад 

3  
 
 
 
 
 

   

                                                                                                                
УКУПНО: 

  

 
 

Датум:  Потпис понуђача 
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. На полеђини коверте или на кутији навести назив 
и адресу понуђача.  
Понуда се може поднети и електронским путен на e-mail: 

dusicastankovic@opstinasokobanja.com. 

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

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

понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа општине Сокобања, улица Светог 
Саве број 23, 18230 Сокобања, са назнаком: ,,Понуда за Рачунарску опрему уа 
Партију ______ НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 
примљена од стране НАРУЧИОЦА до 19.10.2022. године до 12:00 часова 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, 
односно која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, 
сматраће се неблаговременом и иста ће одмах након отварања понуда неотворена 
бити враћена понуђачу. 
   
Понуда мора да садржи оверене и потписане обрасце и  тражене доказе из овог 
позива. 

 

Понуђач мора понуду и све обрасце који су саставни део овог позива попунити 
читко – штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, недвосмислени, 
потписани од стране овлашћеног лица, у свему у складу са овим позивом. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
Јавна набавка је обликована у 2 партије.  
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Општинска управа 
општине Сокобања, ул. Светог Саве број 23. Сокобања,  са назнаком: 
„Измена понуде за набавку-  Рачунарска опрема за Партију ___, НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за набавку- Рачунарска опрема за Партију ___, НЕ ОТВАРАТИ” 
или 
„Опозив понуде за набавку- Рачунарска опрема за Партију ___, НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће 
делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 
јавној набавци.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који 
предвиђени у позиву, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси заједничку понуду са чланог групе понуђача, тај члан групе понуђача ће 
бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
9.1. Плаћање ће се извршиће уплатом на рачун изабраног понуђача у року до 
максимално 45 дана од дана регостровања рачуна заједно са отпремницом  коју 
потписује и лице које прати извршење наббавке, а којом се потврђује испорука 
опреме. 
 
9.2.  Захтев у погледу рока извршења.  
 
Рок за испоруку  је 20 дана од дана закључења уговора 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату 
вредност. 
У цену су урачунати трошкови испоруке као и сви додатни трошкови везани за 
извршење уговора. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
За предметну набавку није предвиђено средство финансијког обезбеђења. 
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12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем електронске поште на e-mail:      
dusicastankovic@opstinasokobanja.com тражити од НАРУЧИОЦА додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде,  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво писаним путем. 
 
14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача   
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
15. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
16. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
 
 
Чланови Комисије: 

1. Душица Станковић члан с.р. 
2. Ивица Насковски члан с.р  
3. Никола Лазаревић члан с.р. 

 

 


