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РЕПУБЛИКА СРБИЈА 

АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА 

ОСНОВНА ШКОЛА „ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ КОВИН 

Трг Жарка Зрењанина бр. 7 

26220   К О В И Н 

www.zmajkovin.edu.rs 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ЈАВНА НАБАВКА ДОБАРА-АЛАРМНИ СИСТЕМ И ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  

ОБЛИКОВАНА У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) И ТО: 

Партија 1. – алармни систем 

Партија 2. – паметне табле 

Партија 3. – лаптоп и пројектори 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈАВНА НАБАВКА бр.2-I/2014 

 

 

Рок за достављање понуда: 26.06.2014.године до 1000 часова 

Јавно отварање понуда: 26.06.2014.године у 1030 часова 

 

 

 

 

Јун/јул 2014.године 
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ОСНОВНА ШКОЛА 

„ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ 

Дел.бр.575/1 

Дана:17.06.2014. 

К О В И Н  

На основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ бр.124/2012, у даљем 

тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл.гласник РС“ 

бр.29/2013 и 104/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке бр.2-I/2014 дел.бр.571/1 од 

17.06.2014.године и Решења о образовању комисије за јавну набавку бр.2-I/2014 дел.бр.572/1 од 

17.06.2014.године припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности добара-алармни систем и опрема за образовање  

обликоване у више посебних истоврских целина (партија) и то: 

Партија 1. – алармни систем 

Партија 2. – паматне табле 

Партија 3. – лаптоп и пројектори 

ЈН бр.2-I/2014 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис 

добара, начин спровођења контроле, рок извршења и место 

извршења 

5-7 

IV Teхничка документација и планови 7-10 

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

Закона и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

11-20 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 21-28 

VII Образац понуде 29-40 

VIII Модел уговора 41-52 

IX Образац трошкова припреме понуде 53-55 

X Текст изјаве о независној понуди 56-58 

XI Образац структура цене са упутством како да се попуни 59-64 

*Конкурсна документација је истоветна за све партије, с тим што се за сваку партију 

понуда даје на посебном обрасцу дефинисаном конкурсном докуметацијом. 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Основна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин  

Адреса:  26220   Ковин,  Трг Жарка Зрењанина бр. 7 

Интернет страница: www.zmajkovin.edu.rs 

  

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 

складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.2-I/2014 је набавка добара-алармни систем и опрема за 

образовање. 

4. Контакт лице 

Лице за контакт: Драгана Михајлов дипл.правник-секретар школе. 

E-mail:zmajkovin@gmail.com 

Teл/факс: 013/741-300 
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр.2-I/2014 су добра-алармни систем и опрема за образовање. 

Назив и ознака из општег речника набавке: 

- Алармни системи -35121700  

- Наставна опрема – 39162100 и 

- Преносиви рачунари – 30213100 и пројектори - 38652100. 

 

2. Партије 

Јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) и то: 

Партија 1.- алармни систем 

Партија 2 -   паметне табле  

Партија 3 – лаптоп и пројектори 
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III ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА-АЛАРМНИ СИСТЕМ И ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ 

ОБЛИКОВАНЕ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА 

(ПАРТИЈА) 

ЈН бр.2- I/2014 

 

Партија 1. – алармни систем 

Редни 

број 

Врста и опис добра 

 

Јединица 

мере 

Количина 

1. Предмет набавке је набавка и монтажа бежичног 

алармног система 

  

1.1 Central Paradox 5050R2 Ком. 1 

1.2 Sensor PMD 1P Ком. 10 

1.3. Akumulator 12V; 7,2Ah Ком. 1 

1.4 Trafo sa filterom 40 VA; 16V Ком. 1 

1.5 Spoljna sirena SR 150 Ком. 1 

1.6 Unutrašnja sirena F3 paradox Ком. 1 

1.7 Govorni modul VDMP3 Ком. 1 

1.8 Ostala montažna oprema Ком. 1 

1.9 Montaža, programiranje i puštanje u rad Ком. 1 
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Партија 2. – паметне табле 

Редни 

број 

Врста и опис 

добра 

Модел Главне каректеристике Јединица 

мере 

Количина  

1. Паметна 

(интерактивна) 

табла са 

уградњом и 

инсталацијом 

 

iBoard 

IB88WRIO 

- Dijagonala 88“ 

- Format slike: 16:9 

ili 16:10 

- Multičitač 

- Alat za pisanje: 

Pokazivač, prst ili 

bilo koji 

neprozirni predmet 

Ком. 1 

 

Партија 3. – лаптоп и пројектори 

Редн

и 

број 

Врста и опис 

добра 

Модел Главне карактеристике Јединица 

мере 

Количина 

1. Лаптоп HP 15-d004sm 

(G5E14EA) 

- Екран: 15.6“ 

- CPU:AMD Dual-

Core E1-2100 

- RAM:4GB 

- Grafička kartica: 

AMD Radeon 

8570M 1GB 

Ком.  2 

2. Пројектор EPSON EH-

TW490 

- Osnovna rezolucija: 

1280x800px 

- Odnos strana 16:10 

Ком. 1 

3. Пројектор Epson EB-X02 - Osnovna rezolucija. 

1024x768 

Ком.  1 

4

. 

Пројектор Epson EB-S11 - Osnovna rezolucija: 

800x600 

Ком. 1 
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Рок плаћања: за све три партије на може бити дужи од 45 дана од дана испостављања 

исправног рачуна. 

Рок испоруке (са уградњом, инсталацијом и монтажом где је то предвиђено): Партија 

1. – 15 радних дана од дана закључења уговора, партија 2.-15 радних дана од дана 

закључења уговора, а за партију 3. - 10 радних дана од дана закључења уговора. 

Место и начин испоруке (са уградњом, инсталацијом и монтажом где је то 

предвиђено): за све три партије-на адресу Наручиоца Трг Жарка Зрењанина бр.7, 26220  

Ковин. 

IV ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ  

Партија бр.1.-алармни систем 

Технички описи 

Напајање 

Основно напајање централе је са 220V,  а резервно је акумулатор 12V који се монтира у 

непосредној близини централе у договору са инвеститором и пуни се са PARADOX 

централе. Напајање сензора и сирена су литијумске батерије које се испоручују у сколопу 

сензора. 

Заштита од индиректног напона додира, преоптерећења и пренапона  

Заштита централе од превисоког напона додира је ТТ систем уземљења који је 

урађен у објекту школе. 

Повезивање централа 

Централу повезати на телефонски прикључак пре телефонске централе да неби 

сметао раду централе. 

Paradoks  аларма опрема је дизајнирана да ефикасно раде преко традициоланих 

телефонских система. За оне кориснике који користе парадокс аларм панел повезан са 

нестандардним телефонским системима, као што су они који конвертују сласовни сигнал 

из вашег телефона на дигитални сигнал преко Интернета, треба да будете свесни да 

алармни систем не може функционисати ефикасно као са тарадиционалних телефонских 

система. 

На пример, ако ваш VIP опреме нема батерију back-up, током нестанка струје 

способност вашег система да преносе сигнале до централне станице може бити угрожен, 

или ако је ваша веза постала VIP лоша, ваш телефонска функција праћења линија такође 

може бити угрожена, неквалитетан Интернет прикључак може бити чешћи него 

комуникација у пулсној телефонскоји линији, зато препоручујемо да се користи фиксна 
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телефонија за комуникацију алармног истема. ПТТ треба да буду у стању буду у стању да 

препоручи мере за смањење ризике и дати вам боља техничка упутства. 

Рад централа  

Ова опрема је тестирана и исправна у складу са ограничењима за класу Б 

дигиталних уређаја, према делу 15 FCC правила. Ова ограничења су изведена да обезбеде 

разумну заштиту од штетних сметњи у стамбеним инсталацијама. Ова опрема генерише и 

корсти и може да емитује енергију радио фреквенција и уколико се не инсталира и 

користу у складу са упутствима, може изазвати штетне сметње на радио комуникације. 

Међутим, не постоји гаранција да се сметње неће јавити код одређених иинсталација. Ако 

је ово опрема изазове штетне сметње у опреми повремено, корисник се подстиче да 

покуша да исправи. 

Укључивање сензора детектора покрета омогућава дуготрајни аутономни рад 

система. 

При укључењу и искључењу алармне централе мора да постоји кашњење 

укључења аларма да неби дошло до лажних узбуна при уласку у зграду овлашћених лица. 

ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ 

ЗА МОНТАЖУ ЕЛЕКТРИЧНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ У ЗГРАДАМА 

1. ОПШТИ УСЛОВИ 

1.1 Ови технички услови саставни су део пројекта за монтажу електричне 

инсталације и обавезе су за извођача. 

1.2 Инсталације извести преме приложеним цртежима, техничом опису, 

предмеру, овим условима и важећим техничким прописима за извођење 

електроенергетских инсталација у зградама. 

2. УСЛОВИ ЗА РАД И МАТЕРИЈАЛ 

2.1 Материјал употребљен за ову инсталацију мора бити првокласан и израђен 

према стандардима JUS или DE I DIN уколико не постоје JUS-стандард. 

Каблови морају да задовоље JUS.N.C5220/75, JUS.N.CO.006, JUS.N.CO.010, 

JUS.N.CO.015, JUS.N.CO.030 и JUS.N.CO.075. Разводне табле  да задовоље 

JUS.N.B2.752 JUS.NG.2.659. Заштита мора да задовољи JUS.N.B2.741. 

Уземљење мора да буде према  JUS.N.B2. Инсталација у купатилу морају да 

задовоље JUS.N.B2.771. Инсталације у згради морају да буду према 

JUS.N.B2.911. 

2.2 При раду на монтажи опреме извођач је дужан да води рачуна о већ изведеним 

радовима у згради. Ако се други радови при монтажи електричних 

инсталација непотребно услед немара или нестручности оштете, трошкове 

отклањања штете сноси извођач електро радова ако уговором није другачије 

дефинисано. 
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2.3 Армиранобетонске греде и стубове није дозвољено бушити и сећи без знања и 

одобрења надзорног органа за грађевинске радове. 

2.4 Каблове свих врста полагати по правој линији вертикално и хоризонтално. 

Криволиниско полагање може се вршити само изузетно, уз сагласност 

надзорног органа. 

3. УСЛОВИ ЗА ДИСПОЗИЦИЈУ ОПРЕМЕ 

3.1 Проводнике слабе струје поставити у засебне PVC цеви. При паралелном 

полагању, хоризонталне водове поставити на следећи начин: 

при врхну зида положити водове телекомуникација,  

на 10 cm испод њих положити водове за сигнализацију, 

на 10 cm испод ових положити водове сниженог напона, 

на 10 cm испод поставити електоенергетске водове 220/380V 

4. УСЛОВИ ЗА ИСПИТИВАЊЕ 

4.1. Отпор изолације између проводника према земљи мора бити најмање 220 kΩ. 

При мерењу прекидачи морају бити у положају укључено и монтирана опрема 

без потрошача. 

4.2. Отпор мерити мегаомметром на 500 V. 

4.3. Резултате мерења приказати у виду протокола о извршеном мерењу о чему 

издати одговарајући атест и унети у грађевински дневник. 

4.4. Отпор петље која је дата у прорачуну заштите измерити универзалним 

инструментом и резултате унети у грађевинску књигу. 

5. ПОГОДБЕНИ УСЛОВИ 

5.1 Позиције предмера обухватају испоруку комплетног материјала, транспот, 

монтерске, зидарске, молерско-фарбарске, припремне и завршне радове. 

5.2 Извођач је дужан да пре почетка радова провери пројекат на лицу места заједно 

са надзорним органом. Уколико је потребно измене и допуне унети пре почетка 

радова. Извођач је такође дужан да укаже инвеститору на могуће уштеде које 

несмеју бити на уштрб квалитета. Надзорни орган може вршити мање измене 

пројекта, док је за веће измене потребна сагласност пројектанта. Извођач мора 

имати извођачку лиценцу.  

5.3 За извођење непредвиђених или повећање обима предвиђених радова потребна 

је претходна писмена сагласност инвеститора односно надзорног органа. 
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5.4 Извођач је дужан да све одпатке настале при извођењу ових радова отклони са 

градилишта на место које одреди надзорни орган. 

5.5 За изведене радове извођач је дужан да достави гарантни рок према условима 

из уговора. Минимални гарантни рок је 1 година. 

5.6 Пуштање инвестије у сталан рад може се извршити тек по обављеном 

техничком прегледу и добијању дозволе за употребу. 

5.7 Периодични преглед, сервисирање и провера функционисања мора се радити 

барем једном годишње. 

ПРИЛОГ БЕЗБЕДНОСТИ ЗДРАВЉА НА РАДУ УЗ ПРОЈЕКАТ 

ЕЛЕКТРОИНСТАЛАЦИЈА 

ОПАСНОСТИ 

Све опасности које се могу јавити у објекту од ел.инсталације могу се 

поделити у две групе и то: 

1. Опасности по ел.инталације, уређаје и објекат 

2. Опасности по човека 

Исправном применом прописа при пројектовању и извођењу ел.инсталација у 

грађевинарству који су примењени у овом пројекту се отклања већина опасности које се 

могу јавити за ове горе наведене групе. У електричном смислу могуће опасности које 

могу проузроковати нежељене последице су: 

ПРЕДУЗЕТЕ МЕРЕ ЗАШТИТЕ 

ОПАСАН НАПОН ДОДИРА 

Заштита од опасног напона додира је предвиђена заштитним уземљењем са 

заштитном диференцијалном склопком. И заштитним ниским напоном. Тако да се на тај 

начин онемогућава појава опасног напона додира на ел.уређајима и металним 

површинама. 

     За партије 2. – паметна табла и партију 3.-лаптоп и пројектори не постоји 

техничка документација и планови.                                                                                      
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V УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА И УПУТСВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 

76. ЗАКОНА 

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 

чланом 75. Закона и то: 

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

регистар (чл.75. ст.1. тачка 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 праваре (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 понуда (чл. 75. ст. 

1 тач.3) Закона);  

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије и 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 (чл.75. ст.1. тач. 5) Закона)-ако је таква дозвола 

предвиђена посебним прописом. 

6) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произилазе 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). 

1.2 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл.76. Закона 

и то:  

1) Да понуђач има ангажовано лице са лиценцом 450 за извођење радова 

(може и по уговору о пословнотехничкој сарадњи)-само за партију 1; 

1.3 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.  
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1.4 Уколико понуду поноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 

мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а 

додатне услове испуњавају заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

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

са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, 

дат је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 

75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. 

став 1. тачка 5) Закона-да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 

прописом и додатних услова из члана 76. Закона-фотокопије уговора о раду или 

уговора о пословно-техничкој сарадњи (важи само за партију 1. алармни систем), 

односно доказ да је понуђач и овлашћени сервисер добара које су предмет јавне 

набавке (за партију 2. – паметна табла и партију 3. – лаптоп и пројектори), које 

доставља у виду неоверених копија. 

 

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. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), потписану од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом. 

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

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

или појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

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

понуду одбити као неприхватљиву. 

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

страницама надлежних органа. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 

вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да 

је документује на прописани начин. 

Уколико се понуђач определи да испуњеност тражених услова не доказује изјавом, 

понуђач испуњеност обавезних услова доказује на следећи начин: 
1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 
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домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 

правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 

одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 

правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 

дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 

организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 

заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка 

лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може поднети према месту рођења 

или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 

као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано, да му је 

као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објаве позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда 

да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 

Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда; 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

министарства финасија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

5) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона - Доказ: важећа дозвола надлежног органа за 

обављање делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена 

посебним прописом. Дозвола мора бити важећа. (Напомена: овај доказ се обавезно 

предаје и када се успуњеност осталих услова доказује изјавом, наравно само ако је таква 

дозвола предвиђена посебним прописом.) 

6) Додатни Услов из члана 76. за партију 1. алармни систем 

Доказ: копија уговора о раду или уговора о пословно-техничког сарадњи са лицем које 

има лиценцу 450 за извођење радова и копија важеће лиценце 450 са потврдом 

инжењерске коморе Србије из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца 

није одузета. 
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3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Партија 1. – алармни систем 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач  ___________________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке добара- алармни систем и опрема за образовање ЈН 

бр.2-I/2014, Партија 1.-алармни систем испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

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

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији; 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

 

 

 
Место: ______________  Понуђач: 
 
Датум: ______________  М.П.  _______________________  

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Партија 2. – паметна табла 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач  ___________________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке добара- алармни систем и опрема за образовање ЈН 

бр.2-I/2014, Партија 2.-паметна табла испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 

услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

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

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији; 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

 

 

 
Место: ______________  Понуђач: 
 
Датум: ______________  М.П.  _______________________  

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Партија 3. – лаптоп и пројектори 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Понуђач  ___________________________________________________ [навести назив 

понуђача] у поступку јавне набавке добара- алармни систем и опрема за образовање ЈН 

бр.2-I/2014, Партија 3.-лаптоп и пројектори испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

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

одговарајући регистар; 

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

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази 

у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији; 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити 

на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 

гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 

 

 

 
Место: ______________  Понуђач: 
 
Датум: ______________  М.П.  _______________________  

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

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

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.2-I/2014 | 18 / 64 

 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Партија 1. – алармни систем 

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач _________________________________________________ [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара- алармни систем и опрема за образовање 

ЈН бр.2-I/2014, Партија 1.-алармни систем испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

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

одговарајући регистар; 

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији. 

Место: ______________  Подизвођач: 
 
Датум: ______________  М.П.  _______________________  

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Партија 2.- паметна табла  

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач _________________________________________________ [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара- алармни систем и опрема за образовање 

ЈН бр.2-I/2014, Партија 2.-паметна табла испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

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

одговарајући регистар; 

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији. 

Место: ______________  Подизвођач: 
 
Датум: ______________  М.П.  _______________________  

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом 
 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.2-I/2014 | 20 / 64 

 

 

  

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

Партија 3.- лаптоп и пројектори   

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

одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач _________________________________________________ [навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добара- алармни систем и опрема за образовање 

ЈН бр.2-I/2014, Партија 3.-лаптоп и пројектори испуњава све услове из чл. 75. Закона, 

односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

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

одговарајући регистар; 

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

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван 

за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на 

снази у време објављивања односно слања позива за подношење понуда; 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 

седиште на њеној територији. 

Место: ______________  Подизвођач: 
 
Датум: ______________  М.П.  _______________________  

 

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

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печа



Место (испоруке, извршења услуге, извођења радова), - на адресу наручиоца: 
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                    VI 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. 

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: OШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин, Трг Жарка Зрењанина  

бр.7, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – алармни систем и опрема за 

образовање, ЈН бр.2-I/2014, Партија бр.____ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра 

благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 26.06.2014.године до 10 

часова, без обзира на начин доставе. 

 

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. 
 
Понуда мора да садржи: 
 
• Изјаву понуђача о испуњавању услова из члана 75.  Закона у поступку јавне 
набавке мале вредности потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом, а уколико понуду подноси група понуђача, изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом 
(стране 15, 16 и 17 конкурсне документације у зависности за коју партију се даје 
понуда); 
 
•  Изјава подизвођача о испуњавању услова из члана 75. Закона у поступку 
јавне набавке мале вредности; (Уколико понуђач понуду подноси са подизвођачем, 
Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена 
печатом.)-стране 18, 19 и 20 конкурсне документације у зависности за коју партију се 
даје понуда. 
 
• Образац понуде (Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и 

потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 

потписати и печатом оверити образац понуде.)-стране 29-32, односно 32-36, односно 

од 37-40 конкурсне документације, у зависности за коју партију се даје понуда. 

 

• Oбразац структуре цене (Образац структуре цене понуђач мора да попуни (све 

позиције), овери печатом и потпише. Уколико понуђач наступа са групом 

понуђача образац структуре цене потписује и оверава печатом сваки понуђач 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.2-I/2014 | 22 / 59 

 

 

из групе понуђача или овлашћени представник групе понуђача.)-стране 59-60, 

односно 61-62, односно од 63-64, у зависности за коју партију се даје понуда. 

• Модел уговора (попуњен, парафирана свака страна уговора, потписан од 
стране овлашћеног лица и оверен печатом)-стране 41-44, односно од 45-48, односно 
49-52, конкурсне документације, у зависности за коју партију се даје понуда. 
 
• Изјава о независној понуди (Потписана од стране овлашћеног лица понуђача 
и оверена печатом, односно потписана од стране сваког понуђача из групе понуђача 
и оверена печатом.)-страна 55, односно 56, односно 57 конкурсне документације, у 
зависности за коју партију се даје понуда. 
 
• Копија важеће дозволе надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 

 

• Копија уговора о раду или уговора о пословно-техничкој сарадњи са лицем 
које има лиценцу 450 за извођење радова и копија лиценце 450 са потврдом 
Инжењерске коморе Србије из којих се види да одлуком Суда части издата лиценца 
није одузета-само за партију 1. –алармни систем 
 
3. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка је обликована у више посебних истоврсних целина (партија) и 

то: 

   Партија 1.-aлармни систем 

   Партија 2.- паметна табла 

   Партија 3.-лаптоп и пројектори 

 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

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: ОШ „Јован Јовановић 

Змај“ Ковин, 26220  Ковин Трг Жарка Зрењанина бр. 7, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара, ЈН бр.2-I/2014, Партија бр.___ - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара, ЈН бр.2-I/2014, Партија бр.___ - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара, ЈН бр.2-I/2014, Партија бр.__ - НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара, ЈН бр.2-I/2014, Партија бр.__ - 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. 
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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 (поглавље VII), 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 

(поглавље VII) 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 за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

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

испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). Понуђач у потпуности 

одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење 

уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

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

извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 

Закона и то 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 издати рачун, 

• рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

• понуђачу који ће у име групе потписивати обрасце из конкурсне документације. 

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

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

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.).  
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Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

 

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

заједничку понуду у име задругара. 

 

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

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

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

Рок плаћања је до 45 дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна, а којим је 

потврђена испорука добара.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге 
Рок испоруке (са уградњом, инсталацијом, монтажом, програмирањем и пуштањем у рад 

где је то предвиђено): Партија 1. – 15 радних дана од дана закључења уговора, партија 2.-

15 радних дана од дана закључења уговора, а за партију 3. - 10 радних дана од дана 

закључења уговора. 

Место и начин испоруке: на адресу наручиоца: 26220 Ковин, Трг Ж. Зрењанина бр. 7 

9.3. захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција на испоручена добра не може бити краћа од 1 године, рачунајући од дана 

потписивања записника о примопредаји. 

9.4 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 јавне набавке, с тим да ће 

се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и неможе се мењати. 

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

чланом 92. Закона. 

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

одвојено искаже у динарима. 
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ 

ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ 

ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ 

НАБАВЦИ 

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

финансија и привреде. 

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

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

рада, запошљавања и социјалне политике. 

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

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Наручилац не захтева средства финансијског обезбеђења. 

 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште или лично на адресу 
наручиоца ОШ „Јован Јовановић Змај“ Ковин, Трг Жарка Зрењанина бр. 7, електронске 
поште на e-mail: zmajkovin@gmail.com или факсом на број 013/741-300 тражити од 
наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 

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

јавних набавки и на својој интернет страници. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр.2-I/2014“. 

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

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 

Закона. 

mailto:zmajkovin@gmail.com
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15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 

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

односно његовог подизвођача (члан 93. Закона). 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

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

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

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

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

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

одбити као неприхватљиву. 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 

набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 

набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 

буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 

банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и 

платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини 

од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 

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

уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за 

добро извршење посла мора да се продужи. 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 

цена“. 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 

ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 

изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи гарантни рок, ако је и гарантни рок 

исти онда ће бити изабрана понуда оног понуђача који понуди дужи рок плаћања, водећи 

рачуна да тај рок буде дефинисан у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.глaсник РС“ бр.119/2012), aко је и рок 

плаћања исти онда ће бити изабрана понуда оног понуђача који понуди краћи рок 

испоруке, а ако је и рок испоруке исти онда ће бити изабрана понуда оног понуђача који 
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понуди дужи рок важења понуде.  

19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

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

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. (Образац изјаве из поглавља 

V одељак 3.). 

20. 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. 

21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА 

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

или пословно удружење у њихово име. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно  или путем поште на адресу 

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

набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 

набавки, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања. У том случају подношења захтева за заштиту 

права долази до застоја рока за подношење понуда. 

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

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

дана од дана пријема одлуке. 

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

јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово 

подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео 

пре истека тог рока. 

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

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

40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број 50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 

Буџет Републике Србије). 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
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22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

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

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 

Закона. 

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

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона.
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија 1.-алармни систем 

Понуда бр.____________ од ___________________године за јавну набавку мале 

вредности добара-алармни систем и опрема за образовање ЈН бр.2-I/2014, партија 

1.-алармни систем. 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-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. 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.2-I/2014 | 30 / 59 

 

 

 

 

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“ попуњаају 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-јавна набавка мале вредности добара – алармни 

систем и опрема за образовање ЈН бр.2-I/2014,, партија 1.- алармни систем 

 

Укупна цена без ПДВ-а 

  

 

 

ПДВ-е   

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања 

(рок плаћања не може бити 

дужи од 45 дана од нада 

достављања фактуре) 

 

Рок плаћања је _____(не дуже од 45 дана), од 

дана пријема исправно испостављеног 

рачуна и записника о примопредаји. 

Без аванса. 

 

Рок  важења понуде 

(минимално 30 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

_____ дана од дана отварања понуда 

Рок испоруке 

(са монтажом, 

програмирањем и 

пуштањем у рад): 

 

________ радних дана од дана закључења 

уговора (не дуже од 15 радних дана од дана 

закључења уговора) 

 

Гарантни рок: 

 

___________________(најмање 1 година од 

дана извршене примопредаје добара) 

Место и начин испоруке: На адресу наручиоца: 

Трг Жарка Зрењанина бр.7, 26220 Ковин 

 

 

 

Датум       Понуђач 

 

 

                       _______________________         М.П  ______________________ 

 

Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Важно: понуду сачинити према спецификацији потреба које су предмет јавне набавке 

које чине саставни део конкурсне документације. 

Обвезници који нису у систему ПДВ-а пишу исти износ и у рубрици укупна цена без  

ПДВ-а и у рубрици укупна цена са ПДВ-ом, а у рубрици ПДВ-е уписују текст „нисмо у 

систему ПДВ-а“ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија 2.-паметна табла 

Понуда бр.____________ од ___________________године за јавну набавку мале 

вредности добара- алармни систем и опрема за образовање ЈН бр.2-I/2014, партија 2.- 

паметна табла 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-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“ попуњаају 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-јавна набавка мале вредности добара – 

алармни систем и опрема за образовање ЈН бр.2-I/2014,, партија 2.- паметна 

табла 

 

Укупна цена без ПДВ-а 

  

 

 

ПДВ-е   

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања 

(рок плаћања не може бити 

дужи од 45 дана од нада 

достављања фактуре) 

 

Рок плаћања је _____(не дуже од 45 дана), од 

дана пријема исправно испостављеног 

рачуна и записника о примопредаји. 

Без аванса. 

 

Рок  важења понуде 

(минимално 30 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

_____ дана од дана отварања понуда 

Рок испоруке са уградњом и 

инсталацијом: 

 

________ радних дана од дана закључења 

уговора (не дуже од 10 радних дана, од дана 

закључења уговора) 

 

Гарантни рок: 

 

______________________(најмање 1 године 

од извршене примопредаје добара) 

Место и начин испоруке: На адресу наручиоца: 

Трг Жарка Зрењанина бр.7, 26220 Ковин 

 

 

Датум       Понуђач 

 

                       _______________________         М.П  ______________________ 

 

Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Важно: понуду сачинити према спецификацији потреба које су предмет јавне набавке 

које чине саставни део конкурсне документације. 

Обвезници који нису у систему ПДВ-а пишу исти износ и у рубрици укупна цена без  

ПДВ-а и у рубрици укупна цена са ПДВ-ом, а у рубрици ПДВ-е уписују текст „нисмо у 

систему ПДВ-а“ 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Партија 3.-лаптоп и пројектори 

Понуда бр.____________ од ___________________године за јавну набавку мале 

вредности добара- алармни систем и опрема за образовање ЈН бр.2-I/2014, партија 3.-

лаптоп и пројектори. 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-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“ попуњаају 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-јавна набавка мале вредности добара – 

алармни систем и опрема за образовање ЈН бр.2-I/2014, партија 3.-лаптоп и 

пројектори. 

 

Укупна цена без ПДВ-а 

  

 

 

ПДВ-е   

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

Рок и начин плаћања 

(рок плаћања не може бити 

дужи од 45 дана од нада 

достављања фактуре) 

 

Рок плаћања је _____(не дуже од 45 дана), од 

дана пријема исправно испостављеног 

рачуна и записника о примопредаји. 

Без аванса. 

 

Рок  важења понуде 

(минимално 30 дана од дана 

отварања понуда) 

 

 

______ дана од дана отварања понуда 

Рок испоруке:  

________ радних дана од дана закључења 

уговора (не дуже од 10 радних дана, од дана 

закључења уговора) 

 

Гарантни рок: 

 

________________________(најмање 1 

година од извршене примопредаје добара) 

Место и начин испоруке: На адресу наручиоца: 

Трг Жарка Зрењанина бр.7, 26220 Ковин 

 

 

Датум       Понуђач 

 

 

                       _______________________         М.П  ______________________ 

 

Напомена: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 

тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку 

понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом 

оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 

понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 

Важно: понуду сачинити према спецификацији потреба које су предмет јавне набавке 

које чине саставни део конкурсне документације. 

Обвезници који нису у систему ПДВ-а пишу исти износ и у рубрици укупна цена без  

ПДВ-а и у рубрици укупна цена са ПДВ-ом, а у рубрици ПДВ-е уписују текст „нисмо у 

систему ПДВ-а“ 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР  

О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ДОБАРА – АЛАРМНИ СИСТЕМ И ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  

Партија 1. – алармни систем 

 

Закључен између: 

 

Наручиоца:  Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Ковин 

Са седиштем у Ковину, Трг Жарка Зрењанина бр. 7 

ПИБ:101409077, Матични број:08012199 

Број рачуна:840-4391760-67 код Управе за трезор. 

Телефон:013/741-300; 741-052, Телефакс:013/741-300 

 кога заступа директор школе Весна Јотић 

(у даљем тексту: Купац) 

 

и 

_____________________________________________________________________________ 

 са седиштем у ______________ ул._______________________________________________ 

ПИБ:________________________, Матични број____________________________________ 

Број рачуна:_______________________________. Назив банке.________________________ 

Телефон:______________________________Телефакс:_______________________________ 

кога заступа__________________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Продавац) 

- са подизвођачем _______________________________________________________ са 

седиштем у _______________________________ ул. ________________________, 

ПИБ: ___________________________ које заступа ____________________________ 

- односно са члановима групе понуђача____________________________________, са 

седиштем у __________________ул.______________________________бр.____ 

ПИБ: ________________________, које заступа _____________________________ 

и _______________________________________________________________, са 

седиштем у __________________ ул._______________________________бр.____ 

ПИБ:____________________, које заступа __________________________________ 

 

Основ уговора: 

ЈН бр.2-I/2014 

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________________________________ 

Понуда изабраног понуђача: бр._____________ од __________________________________ 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују: 
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       - да је Купац – Oсновна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин на основу Закона о 

јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12), на основу позива 

за подношење понуда дел.бр.____ од ______2014.године,  спровео поступак јавне набавке 

мале вредности добара-алармни систем и опрема за образовање  обликоване у три партије: 

партија 1.-алармни систем,  партија 2.-паметна табла и партија 3 – лаптоп и пројектори 

(назив и ознака из општег речника набавке-алармни систем 35121700, наставна опрема 

39162100, преносиви рачунар 30213100 и пројектор 38652100). 

- да је Продавац доставио своју понуду број __________ (заводни број пунуђача-

продавца) од __________2014.године за партију 1.–алармни систем, која се налази у 

прилогу и саставни је део уговора; 

   - да понуда Продавца у потпуности одговора условима из конкурсне документације 

која се налази у прилогу и саставни је део уговора; 

   - да је Купац у  складу са Законом, на основу Продавчеве понуде и Одлуке о додели 

уговора број ____ од _____.2014.године, изабрао Продавца за набавку добара из предмета 

уговора (партија бр.1-алармни систем).  

 

Члан 2. 

Предмет oвог уговора регулисање међусобних права и обавеза између продавца и 

купца у вези набавке и монтаже бежичног алармног система у свему према понуди 

продавца  број _____________ од _____________ године и техничким спецификацијама 

Купца. 

Предмет набавке из става 1. овог члана мора у потпуности да испуњава тражени 

квалитет према изабраној понуди Продавца. 

Продавац гарантује за исправност купљених добара као и да иста немају стварних и 

правних недостатака. 

Продавац наступа са подизвођачем________________________________________ 

Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу износи _____%. 

Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача___________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

Члан 3. 

Уговорену цену чине: 

       - јединичне цене према спецификацији за партију 1.-алармни систем, без ПДВ-а; 

       - јединична цене према спецификацији за партију 1.-алармни систем ,са ПДВ-ом (обе 

дате у обрасцу стуктуре цена за партију 1. која је саставни део овог уговора).  

Укупно уговорена цена за набавку и монтажу бежичног алармног система износи, 

__________________________________динара, без ПДВ-а, односно 

___________________________________динара са ПДВ-ом.  

 Цена из става 2. овог члана је фиксна и у њу је урачуната цена предметних добара као и 

сви зависни трошкови рачунајући испоруку, монтажу, програмирање и пуштање у рад. 
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Члан 4. 

Продавац се обавезује да испоручи, монтира, програмира и пусти у рад бежични 

алармни систем у згради матичне школе у Ковину под условима из конкурсне 

документације и прихваћене понуде. 

Ако се записнички утврди да добра која је Продавац испоручио Купцу имају 

недостатака у квалитету и очигледних грешака Продавац мора иста да у року од 8 радних 

дана од дана сачињавања записника о рекламацији замени новим, која имају једнаке или 

боље карактеристике. 

Члан 5. 

Продавац је дужан да Купцу испоручи, монтира, програмира и пусти у рад 

бежични алармни систем у року од ____ радних дана од дана закључења уговора. 

Место испoруке и уградње је седиште Купца у Ковину, Трг Жарка Зрењанина бр. 7 

Сматра се да је извршена адекватна испорука и монтажа када овлашћено лице 

Купца и Продавца у месту испоруке потпишу Записник о примопредаји. 

 

Члан 6. 

Потписан Записник о примопредаји и достављена фактура Купцу, представљају 

основ за плаћање уговорене цене. 

 Купац се обавезују да у року од ____ дана (не дуже од 45 (четрдесетпет) дана) од 

дана пријема исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји исплати 

укупно уговорену цену на рачун Продавца бр.______________________________________ 

код ____________________________________ банке.  

 

Члан 7. 

 Продавац је дужан да за добра која су предмет овог уговора, обезбеди гаранцију у 

трајању од ________________ од извршене коначне примопредаје. 

 Продавац је дужан да за испоручена добра обезбеди сервис и резервне делове за 

период од 3 године након истека гарантног рока. 

 

Члан 8. 

 Уколико Продавац не испуни предмет овог уговора у року одређеном у члану 5. 

став 1. овог уговора, дужан је да плати Купцу казну од 2‰ од укупно уговорене цене за 

сваки дан закашњења, с тим да укупни износ уговорне казне не може прећи 5% уговорне 

цене. 

 Приликом исплате Купац ће умањити износ на рачуну за износ уговорене казне из 

става 1. овог члана. 

 За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у ставу 2. овог члана 

Купац није обавезан да тражи сагласност Продавца, али је дужан да га у року од осам дана 

писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 
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Члан 9. 

 Овај уговор се закључује на одређено време, до завршетка монтаже, програмирања 

и пуштања у рад бежичног алармног система у седишту Купца. 

 

Члан 10. 

 Овај уговор и пре истека рока може да раскине свака уговорна страна због 

неиспуњена обавеза преузетих овим уговором, уз поштовање отказног рока од 15 дана. 

 

 

Члан 11. 

Све евенталне спорове који настану из, или поводом, овог уговора – уговорне 

стране ће покушати да реше споразумно. 

Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, уговара се 

надлежност стварно и месно надлежног суда. 

 

Члан 12. 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона 

о облигационим односима. 

Члан 13. 

Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај уговор прочитан и протумачен, те 

га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника 

уговорних страна. 

Члан 14. 

 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој уговорној 

страни припида по 2 (два)примерка. 

 

 

   ЗА ПРОДАВЦА,                                                       ЗА  КУПЦА     

  _____________________________    _______________________ 

 

 

Напомена: модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Модел уговора је саставни део конкурсне документације, понуђач 

га попуњава у складу са својом понудом, парафира сваку страну  и оверава печатом и 

потписом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне референце. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР  

О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ДОБАРА – АЛАРМНИ СИСТЕМ И ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  

Партија 2. –паметна табла 

 

Закључен између: 

 

Наручиоца:  Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Ковин 

Са седиштем у Ковину, Трг Жарка Зрењанина бр. 7 

ПИБ:101409077, Матични број:08012199 

Број рачуна:840-4391760-67 код Управе за трезор. 

Телефон:013/741-300; 741-052, Телефакс:013/741-300 

 кога заступа директор школе Весна Јотић 

(у даљем тексту: Купац) 

 

и 

_____________________________________________________________________________ 

 са седиштем у ______________ ул._______________________________________________ 

ПИБ:________________________, Матични број____________________________________ 

Број рачуна:_______________________________. Назив банке.________________________ 

Телефон:______________________________Телефакс:_______________________________ 

кога заступа__________________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Продавац) 

- са подизвођачем _______________________________________________________ са 

седиштем у _______________________________ ул. ________________________, 

ПИБ: ___________________________ које заступа ____________________________ 

- односно са члановима групе понуђача____________________________________, са 

седиштем у __________________ул.______________________________бр.____ 

ПИБ: ________________________, које заступа _____________________________ 

и _______________________________________________________________, са 

седиштем у __________________ ул._______________________________бр.____ 

ПИБ:____________________, које заступа __________________________________ 

Основ уговора: 

ЈН бр.2-I/2014 

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________________________________ 

Понуда изабраног понуђача: бр._____________ од __________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују: 
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       - да је Купац – Oсновна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин на основу Закона о 

јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12), на основу позива 

за подношење понуда дел.бр.____ од ______2014.године,  спровео поступак јавне набавке 

мале вредности добара-алармни систем и опрема за образовање  обликоване у три партије: 

партија 1.-алармни систем,  партија 2.-паметна табла и партија 3 – лаптоп и пројектори 

(назив и ознака из општег речника набавке-алармни систем 35121700, наставна опрема 

39162100, преносиви рачунар 30213100 и пројектор 38652100). 

- да је Продавац доставио своју понуду број __________ (заводни број пунуђача-

продавца) од __________2014.године за партију 2.–паметна табла, која се налази у 

прилогу и саставни је део уговора; 

   - да понуда Продавца у потпуности одговора условима из конкурсне документације 

која се налази у прилогу и саставни је део уговора; 

   - да је Купац у  складу са Законом, на основу Продавчеве понуде и Одлуке о додели 

уговора број ____ од _____.2014.године, изабрао Продавца за набавку добара из предмета 

уговора (партија бр.2-паметна табла ).  

 

Члан 2. 

Предмет oвог уговора регулисање међусобних права и обавеза између продавца и 

купца у вези са куповином паметне табле за потребе Купца у свему према понуди 

продавца  број _____________ од _____________ године и техничким спецификацијама 

Купца. 

Предмет набавке из става 1. овог члана мора у потпуности да испуњава тражени 

квалитет према изабраној понуди Продавца. 

Продавац гарантује за исправност купљених добара као и да иста немају стварних и 

правних недостатака. 

Продавац наступа са подизвођачем________________________________________ 

Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу износи _____%. 

Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача___________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

Члан 3. 

Укупно уговорена цена износи, __________________________________динара, без 

ПДВ-а, односно ___________________________________динара са ПДВ-ом.  

 Цена из става 1. овог члана је фиксна и у њу је урачуната цена предметног добара као и 

сви зависни трошкови рачунајући испоруку, уградњу и инсталацију. 

  

Члан 4. 

Продавац се обавезује да испоручи, угради и инсталира паметну таблу у згради 

матичне школе у Ковину под условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 
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Ако се записнички утврди да добро које је Продавац испоручио Купцу имају 

недостатака у квалитету и очигледних грешака Продавац мора иста да у року од 8 радних 

дана од дана сачињавања записника о рекламацији замени новим, која имају једнаке или 

боље карактеристике. 

Члан 5. 

Продавац је дужан да Купцу испоручи, угради и инсталира паметну таблу у року од 

____ радних дана од дана закључења уговора. 

Место испoруке и уградње је седиште Купца у Ковину, Трг Жарка Зрењанина бр. 7 

Сматра се да је извршена адекватна испорука, уградња и инсталација када 

овлашћено лице Купца и Продавца у месту испоруке потпишу Записник о примопредаји. 

 

Члан 6. 

Потписан Записник о примопредаји и достављена фактура Купцу, представљају 

основ за плаћање уговорене цене. 

 Купац се обавезују да у року од ____ дана (не дуже од 45 (четрдесетпет) дана) од 

дана пријема исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји исплати 

укупно уговорену цену на рачун Продавца бр.______________________________________ 

код ____________________________________ банке.  

 

Члан 7. 

 Продавац је дужан да за добро које су предмет овог уговора, обезбеди гаранцију у 

трајању од ________________ од извршене коначне примопредаје. 

 Продавац је дужан да за испоручено добро обезбеди сервис и резервне делове за 

период од 3 године након истека гарантног рока. 

 

Члан 8. 

 Уколико Продавац не испуни предмет овог уговора у року одређеном у члану 5. 

став 1. овог уговора, дужан је да плати Купцу казну од 2 ‰ од укупно уговорене цене за 

сваки дан закашњења, с тим да укупни износ уговорне казне не може прећи 5% уговорне 

цене. 

 Приликом исплате Купац ће умањити износ на рачуну за износ уговорене казне из 

става 1. овог члана. 

 За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у ставу 2. овог члана 

Купац није обавезан да тражи сагласност Продавца, али је дужан да га у року од осам дана 

писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 

  

Члан 9. 

 Овај уговор се закључује на одређено време, до завршетка испоруке, уградње и 

инсталације паметне табле у седишту Купца. 
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Члан 10. 

 Овај уговор и пре истека рока може да раскине свака уговорна страна због 

неиспуњена обавеза преузетих овим уговором, уз поштовање отказног рока од 15 дана. 

 

 

Члан 11. 

Све евенталне спорове који настану из, или поводом, овог уговора – уговорне 

стране ће покушати да реше споразумно. 

Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, уговара се 

надлежност стварно и месно надлежног суда. 

 

Члан 12. 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона 

о облигационим односима. 

Члан 13. 

Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај уговор прочитан и протумачен, те 

га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника 

уговорних страна. 

Члан 14. 

 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој уговорној 

страни припида по 2 (два)примерка. 

 

 

   ЗА ПРОДАВЦА,                                                       ЗА  КУПЦА     

  _____________________________    _______________________ 

 

 

Напомена: модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Модел уговора је саставни део конкурсне документације, понуђач 

га попуњава у складу са својом понудом, парафира сваку страну  и оверава печатом и 

потписом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне референце. 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР  

О  ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ДОБАРА – АЛАРМНИ СИСТЕМ И ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ  

Партија 3. – лаптоп и пројектори 

 

Закључен између: 

 

Наручиоца:  Основне школе „Јован Јовановић Змај“ Ковин 

Са седиштем у Ковину, Трг Жарка Зрењанина бр. 7 

ПИБ:101409077, Матични број:08012199 

Број рачуна:840-4391760-67 код Управе за трезор. 

Телефон:013/741-300; 741-052, Телефакс:013/741-300 

 кога заступа директор школе Весна Јотић 

(у даљем тексту: Купац) 

 

и 

_____________________________________________________________________________ 

 са седиштем у ______________ ул._______________________________________________ 

ПИБ:________________________, Матични број____________________________________ 

Број рачуна:_______________________________. Назив банке.________________________ 

Телефон:______________________________Телефакс:_______________________________ 

кога заступа__________________________________________________________________ 

(у даљем тексту: Продавац) 

- са подизвођачем _______________________________________________________ са 

седиштем у _______________________________ ул. ________________________, 

ПИБ: ___________________________ које заступа ____________________________ 

- односно са члановима групе понуђача____________________________________, са 

седиштем у __________________ул.______________________________бр.____ 

ПИБ: ________________________, које заступа _____________________________ 

и _______________________________________________________________, са 

седиштем у __________________ ул._______________________________бр.____ 

ПИБ:____________________, које заступа __________________________________ 

Основ уговора: 

ЈН бр.2-I/2014 

Број и датум одлуке о додели уговора: ____________________________________________ 

Понуда изабраног понуђача: бр._____________ од __________________________________ 

 

 

Члан 1. 

 Уговорне стране констатују: 
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       - да је Купац – Oсновна школа „Јован Јовановић Змај“ Ковин на основу Закона о 

јавним набавкама (''Службени гласник Републике Србије'' број 124/12), на основу позива 

за подношење понуда дел.бр.____ од ______2014.године,  спровео поступак јавне набавке 

мале вредности добара-алармни систем и опрема за образовање  обликоване у три партије: 

партија 1.-алармни систем,  партија 2.-паметна табла и партија 3 – лаптоп и пројектори 

(назив и ознака из општег речника набавке-алармни систем 35121700, наставна опрема 

39162100, преносиви рачунар 30213100 и пројектор 38652100). 

- да је Продавац доставио своју понуду број __________ (заводни број пунуђача-

продавца) од __________2014.године за партију 3.–лаптоп и пројектори, која се налази у 

прилогу и саставни је део уговора; 

   - да понуда Продавца у потпуности одговора условима из конкурсне документације 

која се налази у прилогу и саставни је део уговора; 

   - да је Купац у  складу са Законом, на основу Продавчеве понуде и Одлуке о додели 

уговора број ____ од _____.2014.године, изабрао Продавца за набавку добара из предмета 

уговора (партија бр.3-лаптоп и пројектори).  

 

Члан 2. 

Предмет oвог уговора регулисање међусобних права и обавеза између продавца и 

купца у вези са куповином лаптопа и пројеткора за потребе Купца у свему према понуди 

Продавца  број _____________ од _____________ године и техничким спецификацијама 

Купца. 

Предмет набавке из става 1. овог члана мора у потпуности да испуњава тражени 

квалитет према изабраној понуди Продавца. 

Продавац гарантује за исправност купљених добара као и да иста немају стварних и 

правних недостатака. 

Продавац наступа са подизвођачем________________________________________ 

Проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу износи _____%. 

Део предмета набавке који ће се извршити преко подизвођача___________________ 

_______________________________________________________________________. 

 

Члан 3. 

Уговорену цену чине: 

       - јединичне цене према спецификацији за партију 3.-лаптоп и пројектори, без ПДВ-а; 

       - јединична цене према спецификацији за партију 3.-лаптоп и пројектори, са ПДВ-ом 

(обе дате у обрасцу стуктуре цена за партију 3. која је саставни део овог уговора).  

Укупно уговорена цена износи, __________________________________динара, без 

ПДВ-а, односно ___________________________________динара са ПДВ-ом.  

 Цена из става 2. овог члана је фиксна и у њу је урачуната цена предметних добара као и 

сви зависни трошкови рачунајући испоруку и сл. 
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Члан 4. 

Продавац се обавезује да испоручи добра која су предмет овог уговора на адресу 

Купца у Ковину Трг Жарка Зрењанина бр.7 под условима из конкурсне документације и 

прихваћене понуде. 

Ако се записнички утврди да добра која је Продавац испоручио Купцу имају 

недостатака у квалитету и очигледних грешака Продавац мора иста да у року од 8 радних 

дана од дана сачињавања записника о рекламацији замени новим, која имају једнаке или 

боље карактеристике. 

 

Члан 5. 

Продавац је дужан да Купцу испоручи добра из члана 2. овог уговора у року од 

____ радних дана од дана закључења уговора. 

Место испoруке је седиште Купца у Ковину, Трг Жарка Зрењанина бр. 7 

Сматра се да је извршена адекватна испорука када овлашћено лице Купца и 

Продавца у месту испоруке потпишу Записник о примопредаји. 

 

Члан 6. 

Потписан Записник о примопредаји и достављена фактура Купцу, представљају 

основ за плаћање уговорене цене. 

 Купац се обавезују да у року од ____ дана (не дуже од 45 (четрдесетпет) дана) од 

дана пријема исправно испостављене фактуре и Записника о примопредаји исплати 

укупно уговорену цену на рачун Продавца бр.______________________________________ 

код ____________________________________ банке.  

 

Члан 7. 

 Продавац је дужан да за добра која су предмет овог уговора, обезбеди гаранцију у 

трајању од ________________ од извршене коначне примопредаје. 

 Продавац је дужан да за испоручена добра обезбеди сервис и резервне делове за 

период од 3 године након истека гарантног рока. 

 

Члан 8. 

 Уколико Продавац не испуни предмет овог уговора у року одређеном у члану 5. 

став 1. овог уговора, дужан је да плати Купцу казну од 2 ‰ од укупно уговорене цене за 

сваки дан закашњења, с тим да укупни износ уговорне казне не може прећи 5% уговорне 

цене. 

 Приликом исплате Купац ће умањити износ на рачуну за износ уговорене казне из 

става 1. овог члана. 

 За умањење новчаног износа рачуна из разлога наведених у ставу 2. овог члана 

Купац није обавезан да тражи сагласност Продавца, али је дужан да га у року од осам дана 

писмено обавести о разлозима извршеног умањења. 
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Члан 9. 

 Овај уговор се закључује на одређено време, до коначне испоруке свих уговорених 

количина. 

 

Члан 10. 

 Овај уговор и пре истека рока може да раскине свака уговорна страна због не 

испуњена обавеза преузетих овим уговором, уз поштовање отказног рока од 15 дана. 

 

 

Члан 11. 

Све евенталне спорове који настану из, или поводом, овог уговора – уговорне 

стране ће покушати да реше споразумно. 

Уколико спорови између Купца и Продавца не буду решени споразумно, уговара се 

надлежност стварно и месно надлежног суда. 

 

Члан 12. 

На све што није регулисано клаузулама овог уговора, примениће се одредбе Закона 

о облигационим односима. 

Члан 13. 

Уговорне стране сагласно изјављују да им је овај уговор прочитан и протумачен, те 

га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања овлашћених представника 

уговорних страна. 

Члан 14. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих свакој уговорној 

страни припида по 2 (два)примерка. 

 

 

   ЗА ПРОДАВЦА,                                                       ЗА  КУПЦА     

  _____________________________    _______________________ 

 

 

Напомена: модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. Модел уговора је саставни део конкурсне документације, понуђач 

га попуњава у складу са својом понудом, парафира сваку страну  и оверава печатом и 

потписом, чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Наручилац ће ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној 

набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке доставити доказ 

негативне референце. 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Партија 1. – алармни систем 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________________ 

______________________________________________________________, доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
_______________________                                  ___________________ 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Партија 2.-паметна табла 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________________ 

______________________________________________________________, доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
_______________________                                  ___________________ 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Партија 3. – лаптоп и пројектори 

 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач _____________________________________ 

______________________________________________________________, доставља укупан 

износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКОВА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА 

ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања 

средства обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
_______________________                                  ___________________ 
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X ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

У складу са чланом 26. Закона,_________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

(Назив понуђача) 
даје: 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности добара- алармни систем и опрема за образовање 

ЈН бр.2-I/2014, Партија 1.-алармни систем поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

      Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
_______________________                                                        _________________________ 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

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

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

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
У складу са чланом 26. Закона,_________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

(Назив понуђача) 
даје: 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности добара- алармни систем и опрема за образовање 

ЈН бр.2-I/2014, Партија 2.-паметна табла поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

      Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
_______________________                                                        _________________________ 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

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

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

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
У складу са чланом 26. Закона,_________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 

(Назив понуђача) 
даје: 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности добара-алармни систем и опрема за образовање ЈН 

бр.2-I/2014, Партија 3.-лаптоп и пројектори поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

      Датум: М.П. Потпис понуђача 
 
_______________________                                                        _________________________ 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди 

да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне 

набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у 

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

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

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.
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XI ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

ЗА ПАРТИЈУ 1.-АЛАРМНИ СИСТЕМ 

Ред. 

број 

Врста и опис добра Јед. 

мере 

Кол. Цена по  

Јед.мере без  

ПДВ-а 

Цена по јед. мере са  

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1. Предмет набавке је набавка и монтажа 

бежичног алармног система 

      

1.1 Central Paradox 5050R2 Ком. 1     

1.2 Sensor PMD 1P Ком. 10     

1.3. Akumulator 12V; 7,2Ah Ком. 1     

1.4 Trafo sa filterom 40 VA; 16V Ком. 1     

1.5 Spoljna sirena SR 150 Ком. 1     

1.6 Unutrašnja sirena F3 paradox Ком. 1     

1.7 Govorni modul VDMP3 Ком. 1     

1.8 Ostala montažna oprema Ком. 1     

1.9 Montaža, programiranje i puštanje u rad Ком. 1     

     Укупан износ без ПДВ-а:_________________________ 

Обрачунати ПДВ-е:____________________________ 

Укупан износ са ПДВ-ом:______________________ 

Датум: _____________________        Потпис овлашћеног лица понуђача 

                       М.П     _________________________________ 
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Напомена:  

Понуђачи су обавезни да дају цене за сваку ставку из спецификације. У супротном наручилац ће његову понуду одбити. 

- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове(испоруку на адресу наручиоца  и сл.). 

- Попунити све позиције. 

- Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац структуре цене потписује и оверава печатом сваки понуђач из 

групе понуђача или овлашђени представник групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

ЗА ПАРТИЈУ 2.- ПАМЕТНА ТАБЛА 

Ред. 

број 

В
р
ст

а 
и

 

о
п

и
с 

д
о
б

р
а Модел Главне карактеристике Јед. 

мере 

Кол. Цена по  

Јед.мере без  

ПДВ-а 

Цена по јед. 

мере са  

ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1. 

П
ам

ет
н

а 
(и

н
те

р
ак

ти
в
н

а)
 

та
б

л
а 

са
 

у
гр

ад
њ

о
м

 и
 и

н
ст

ал
ац

и
јо

м
 

 

iBoard 

IB88WRIO 

- Dijagonala 88“ 

- Format slike: 16:9 

ili 16:10 

- Multičitač 

- Alat za pisanje: 

Pokazivač, prst ili 

bilo koji 

neprozirni 

predmet 

Ком.  1     

 

Укупан износ без ПДВ-а:_________________________ 

Обрачунати ПДВ-е:____________________________ 

Укупан износ са ПДВ-ом:______________________ 

 

 

Датум: _____________________       Потпис овлашћеног лица понуђача 

                                   М.П   _________________________________ 
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Напомена:  

Понуђачи су обавезни да дају цене за сваку ставку из спецификације. У супротном наручилац ће његову понуду одбити 

као неисправну. 

- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове(испоруку на адресу наручиоца, уградњу и монтажу 

табле и сл.). 

- Попунити све позиције. 

- Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац структуре цене потписује и оверава печатом сваки понуђач из 

групе понуђача или овлашђени представник групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

ЗА ПАРТИЈУ 3. – Лаптоп и пројектори 

Ред. 

број 

Врста и 

опис 

добра 

Модел Главне карактеристике Јед. 

мере 

Кол. Цена по  

Јед.мере без  

ПДВ-а 

Цена по јед. 

мере са  

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

1. Лаптоп HP 15-

d004sm 

(G5E14EA) 

- Екран: 15.6“ 

- CPU:AMD Dual-Core 

E1-2100 

- RAM:4GB 

- Grafička kartica: AMD 

Radeon 8570M 1GB 

Ком.  2     

2. Пројектор EPSON 

EH-TW490 

- Osnovna rezolucija: 

1280x800px 

- Odnos strana 16:10 

Ком. 1     

3. Пројектор Epson EB-

X02 

- Osnovna rezolucija. 

1024x768 

Ком.  1     

4. Пројектор Epson EB-

S11 

- Osnovna rezolucija: 

800x600 

Ком. 1     

 

Укупан износ без ПДВ-а:_________________________ 

Обрачунати ПДВ-е:____________________________ 

Укупан износ са ПДВ-ом:______________________ 

 

Датум: _____________________        Потпис овлашћеног лица понуђача 

           М.П    _________________________________ 

 

 



 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр.2-I/2014  64/64 

 

Напомена:  

Понуђачи су обавезни да дају цене за сваку ставку из спецификације. У супротном наручилац ће његову понуду одбити 

као неисправну. 

- У понуђену цену понуђач мора укључити све зависне трошкове(испоруку на адресу наручиоца и сл.). 

- Попунити све позиције. 

- Уколико понуђач наступа са групом понуђача образац структуре цене потписује и оверава печатом сваки понуђач из 

групе понуђача или овлашђени представник групе понуђача. 

 

 
 

 


