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фебруар 2017. године 
 
На основу чл. 32., 50. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о 
спровођењу поступка јавне набавке од стране више наручилаца број 290/1, 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке 5/2017 број 290/2, Решења о 
образовању комисије за јавну набавку 5/2017 број 290/3 и Акта о донацији: 
Guidelines for the Use of the Grant For grants awarded in 2015 under Call 
EAC/A04/2014, одељак 3.2.5 Award of Contracts and Tendering procedure, 
припремљена је: 
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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцима 

1. Универзитет Метрополитан Београд 
Београд, ул. Тадеуша Кошћушка бр. 63 
ПИБ: 106922471 
МБ: 17799614 
www.metropolitan.edu.rs 

2. Универзитет у Београду 
Београд, ул. Студентски трг бр. 1 
ПИБ: 100052450 
МБ: 07003170 
www.bg.ac.rs 

3. Универзитет у Новом Саду 
Нови Сад, ул. др Зорана Ђинђића бр. 1 
ПИБ: 101636534 
МБ: 08067066 
http://www.uns.ac.rs 

4. Универзитет у Крагујевцу 
Крагујевац, ул. Јована Цвијића бб 
ПИБ: 101319321 
МБ: 07150393 
http://www.kg.ac.rs 

5. Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија 
Београд, ул. Војводе Степе бр. 283 
ПИБ: 100373303 
МБ: 07040512 
www.viser.edu.rs 
 

2. Овлашћење за спровођење поступка 
На основу Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке од стране више 
наручилаца број 290/1, за спровођење поступка јавне набавке овлашћена је 
Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија. 

 
3. Врста поступка 

Јавна набавка спроводи се у отвореном поступку. 
 

4. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 5/2017 су добра – Опрема за образовне потребе – 
39162000-5. 
 

5. Партије 
Набавка је обликована у седам партија, и то:  

партија 1 - Персонални рачунари, делови и опрема / Рачунарска опрема и 
материјал - 30200000-1; 

http://www.metropolitan.edu.rs/
http://www.bg.ac.rs/
http://www.uns.ac.rs/
http://www.kg.ac.rs/
http://www.viser.edu.rs/
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партија 2 - Аудио и видео опрема / Телевизијска и аудиовизуелна опрема - 
32320000-2; 

партија 3 - Рачунарски сервери, делови и опрема / Сервери - 48820000-2; 

партија 4 - Штампачи / Штампачи и плотери - 30232100-5; 

партија 5 - Софтвер / Програмски пакети и информациони системи - 48000000-8; 

партија 6 - Мрежна опрема / Мреже - 32400000-7; 

партија 7 - Опрема за дијагностику возила / Опрема и помоћни производи за 
превоз - 34000000-7. 

 
6. Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи у циљу закључења појединачних уговора 
сваког од наручилаца са понуђачем изабраним за одређену партију. 
 

7. Рок за доношење одлуке о додели уговора 
Одлука о додели уговора биће донета у року од 15 дана, од дана отварања 
понуда. 
 

8. Контакт 
Лице за контакт: Срђан Радисављевић 011/395-00-34; e-mail: srdjanr@viser.edu.rs 
 

mailto:srdjanr@viser.edu.rs
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 
КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

1. ВРСТА ДОБАРА 

Набавка Опреме за образовне потребе 

2. КВАЛИТЕТ 

Добра која су предмет јавне набавке морају у погледу квалитета задовољавати 
важеће стандарде и испуњавати услове и захтеве из табеле Техничке 
спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације. 

3. ГАРАНЦИЈА 

Понуђач је дужан да гарантује квалитет испоручене рачунарске и канцеларијске 
опреме у складу са важећим прописима и стандардима произвођача 
рачунарске и друге опреме. Гаранција на Десктоп рачунаре је најмање 36 
месеци, док је за осталу рачунарску и другу опрему која је предмет ове јавне 
набавке гаранција произвођачка у складу са захтевима из табеле Техничке 
спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације, с тим да не може бити 
у трајању краћем од 12 месеци. 

4. КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА 

У складу са захтевима из табеле Техничке спецификације на стр. 6 до 31 
конкурсне документације. 

5. НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА 

Наручилац и понуђач ће записнички констатовати преузимање добара. У 
случају записнички утврђених недостатака у квалитету и квантитету 
испоручених добара, понуђач је дужан да у року од 3 дана замени добро на 
коме је утврђен недостатак. 

6. РОК ИСПОРУКЕ 

Рок испоруке не може бити дужи од 60 дана од дана закључења уговора. 

7. МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Испорука ће се вршити у просторијама сваког од наручилаца за одговарајућу 
опрему према табели Техничке спецификације. 

8. ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

Техничке спецификације добара која су предмет ове јавне набавке дате су у 
табели Техничке спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације. 

За све наведене техничке карактеристике, где није ближе дефинисано, 
подразумева се да опрема поседује најмање исте или боље карактеристике 
него што је наведено у спецификацији. 

У табели техничке спецификације, у колони 4 се налазе скраћенице које 
означавају крајњег корисника - наручиоца и место испоруке опреме и то: 

БМУ – Универзитет Метрополитан Београд 
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УБ – Универзитет у Београду 

УК – Универзитет у Крагујевцу 

УНС – Универзитет у Новом Саду 

ВИШ – Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија у 
Београду 

Испуњеност услова из техничке спецификације и трајање произвођачке 
гаранције (где је захтевана) се доказује овереном потврдом произвођача 
опреме (може и оверена копија сертификата или другог документа у којем 
произвођач таксативно наводи тражене карактеристике и трајање 
гаранције) или линком ка интернет страници произвођача, на којој је јасно 
и недвосмислено специфицирана свака од тражених карактеристика и 
трајање гаранције, као и називи произвођача и модела који морају бити 
идентични оним који су наведени у понуди. У случају да не буду 
достављени тражени подаци сматраће се да понуђена опрема не 
испуњава захтеване особине. 

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE 
PARTIJA 1 Personalni računari, delovi i oprema 

1  Desktop računar tip 1 Količina Korisnik 

  
  
  
  
  

Procesor/GPU Soket FM2+, 3900 MHz, 4 CPU jezgra, 
8GPU jezgаra, max 95W, L2 keš 4MB 

80 БМУ 

Memorija DIMM DDR3 8GB 1866MHz, podrška za 
Intel XMP 2.0, 1.35/1.5 V,  

Hard disk 1 120GB 2.5" SATA III SSD, čitanje 
500MB/sec, pisanje 375MB/sec, SATAIII 
6.0 Gb/s, MTBF 1 mil hrs 

Hard disk 2 500GB 3.5" SATA II 32MB keša, 7200 
rpm, MTBF 1 mil hrs 

Matična ploča Podrška za Socket FM2+ 95W / FM2 
100W, 1 PCIe 3.0 x16, Mini-ITX Form 
Factor, D-Sub Port, DVI-D Port, HDMI 
Port 

Mini ITX 
kućište 

Mini-ITX Form Factor, 6.45 litara max, 
250W, max 3.5kg sa napajanjem, 1x 3,5" 
+ 1x 2,5" prostora za diskove, crna boja 

Miš i tastatura Desktop USB YU tastatura + USB miš, 
Spill-resistant design, 1000 dpi optička 
rezolucija miša 

Monitor 1920x1080 , 178°/178° ugao vidljivosti, 

3000:1 Native Contrast Ratio, 250 cd/㎡ , 

21.5 in dijagonala, 5ms brzina odziva, 
LED pozadinsko osvetljenje, TCO 6.0, 
Energy star 6.0 

Standardi za 
računar  
bez monitora 

ROHS, WEEE, Energy Star 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/2017 Страна 7/209 

  

 

2  Desktop računar tip 2 Količina Korisnik 

  
  
  
  
  
  

Procesor Socket AM3+ 3.3GHz (4.2GHz), 8 
jezgara, max 95W, L2 keš 8MB 

26 БМУ 

Memorija KINGSTON DIMM DDR3 8GB 1866MHz 
HX318LC11FB/8 HyperX Fury Black 2 
komada (ukupno 16GB) ili odgovarajuća 

Hard disk 1 120GB 2.5" SATA III SSD, čitanje 
500MB/sec, pisanje 375MB/sec, SATAIII 
6.0 Gb/s, MTBF 1 mil hrs 

Hard disk 2  1TB 3.5" SATA III 64MB 7.200rpm 

Grafička karta 2GB GDDR5, max 75W, 14 CU, Clock 
Speeds (Boost / Base) 1200 / 1090 MHz, 
Brzina 2.2 TFLOPS, mogućnost 
povezivanja drugog monitora 

Matična ploča Podrška za AM3+ socket, ATX form 
factor, 2 x PCIe x16, 2 x PCIe x1, 2 x PCI 
, 4 x DIMM DDR3, 6x SATA III, 
10/100/1.000Mbps LAN,  

Kućište Midi tower ATX, 500W, čelični lim SECC 
0.6mm, 28 litara max, crna boja 

Miš i tastatura Desktop USB YU tastatura + USB miš, 
Spill-resistant design, 1000 dpi optička 
rezolucija miša 

Monitor 1920x1080 , 178°/178° ugao vidljivosti, 

3000:1 Native Contrast Ratio, 250 cd/㎡ , 

21.5 in dijagonala, 5ms brzina odziva, 
LED pozadinsko osvetljenje, TCO 6.0, 
Energy star 6.0 

Standardi za 
računar  
bez monitora 

ROHS, WEEE, Energy Star 

3  Laptop računar tip 1 Količina Korisnik 

  
  
  

Displej: 15.6 FHD TN  8 
 
 
 

БМУ 

Procesor: 
14nm, 3M Cache, up to 2.80 GHz, 15W 
max, 2 cores,  

Memorija:   
8G (1X4GBDDR4 2133 onboard + 4GB 
1slot) 

Hard disk: 1TB 9.5/7MM 5400RPM 

Grafika: 
AMD R16M-M1-30 DDR3L 2G ili 
odgovarajuća 

Prikljucci: 
USB: USB 3.0 ×1, USB 2.0 ×1; Combo 
audio jack ×1; RJ-45 ×1; HDMI slot ×1; 
CR 4 in 1 ×1 (SD/SDHC/SDXC/MMC) 

Konekcija: 10/100M Ethernet connection 

WiFi/BT 
11ac, 1x1, Wi-Fi + Bluetooth 4.0 combo 
adapter 
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4   SSD Hard disk tip 1 Količina Korisnik 

  
  

Disk SSD SATA3 120GB  40 БМУ 

Kapacitet 120 GB 

5  Eksterni hard disk tip 1 Količina Korisnik 

  
  

Povezivanje usb 3.0  2 БМУ 

Kapacitet 4 TB 

6  UreĎaj za besprekidno napajanje tip 1 Količina Korisnik 

  
  
  
  

Tip APC Back-UPS BE700G-GR ili odg. 1 БМУ 

Opis 
Besprekidno napajanje sa 4+4 izlazne 
šuko utičnice + baterija 12V 9Ah 

Snaga Najmanje 405W/ 700VA 

Prenap. zaštita 310J 

Dodatn. zaštita RJ45 

7  Memorijska kartica tip 1 Količina Korisnik 

  
Kapacitet Najmanje 64GB,  1 БМУ 

Brzina Najmanje 95MB /s 

8  All in one računar tip 1 Količina Korisnik 

 

Tip 
HP PAVILION 22-B016 All in one ili 
odgovarajući 

47 УК 

Displej Najmanje 21ʺ 

Memorija Najmanje 4GB DDR3 

Hard disk Najmanje 500GB 

Obim isporuke 
All in one računar sa mišem i tastaturom 
od istog proizvoĎača i sa instaliranim 
Windows operativnim sistemom 

9  Ultrabook računar tip 1 Količina Korisnik 

 Tip 
MacBook Air, 13.3" mmgf2ze/a ili 
odgovarajći 

4 УК 

 Displej Najmanje 13,3" 

 Procesor 
Najmanje 1,6GHz / 2,7GHz (Turbo), 
najmanje 3MB L3 keš memorije 

 RAM memorija Najmanje 8GB DDR3 

 Hard disk Najmanje 128GB tip SSD 

 
Operat. sistem Instaliran OS X 

10  Radna stanica Količina Korisnik 

 

Procesor 

Procesor Intel Core i7 6700K 4.0GHz ili 
odgovarajući: Podnožje Intel® 1151, 4 
jezgra, takt 4GHz, L2 keš 4 x 256KB, L3 
keš memorija 8MB 

1 УК 

Matična ploča 

ASUS MB - SOCKET 1151 - MAXIMUS 
VIII FORMULA ili odgovarajuća: Podržani 
procesori Intel procesori šeste generacije 
Core™ i7, podnožje 1151, 14nm, Dvo-
kanalna memorijska arhitektura, Multi-
GPU podrška Podržava NVIDIA® Quad-
GPU SLI™ Tehnologiju, Podržava AMD 3-
Way CrossFireX™ Tehnologiju 
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Grafička karta 

ASUS nVidia GeForce GTX 1080 8GB 
GDDR5X 256bit - STRIX-GTX1080-O8G-
GAMING ili odgovarajuća: PCI Express 
3.0, GDDR5X, čip Nvidia GeForce GTX 
1080, 256bitna magistrala, Brzina 
memorije 10010 MHz, DVI, DisplayPort, 
HDMI 

RAM memorija 

KINGSTON Fury Black 64GB kit 
(4x16GB) DDR4 2400MHz CL15 - 
HX424C15FBK4/64 ili odgovarajuća: 
DDR4, 64GB, 2400MHz 

Hard disk 

SEAGATE 2TB, 3.5", SATA III, 64MB, 
Barracuda 7200 - ST2000DM001 ili 
odgovarajući: Kapacitet 2TB, 3,5", 
7200rpm, bafer 64MB, SATA 3 

SSD disk 

KINGSTON SSDNow 480GB, 2.5", SATA 
III, V300 Series - SV300S37A/480G ili 
odgovarajući: 2,5", SATA3, brzina pisanja i 
čitanja najmanje 450 MB/s 

Napajanje 
ANTEC napajanje 750W TP-750C 
TruePower ili odgovarajuće: ATX, 750W 

Kućište 

ANTEC Midi Tower P9 Window 
Performance One Series ili odgovarajuća 
zamena 
Midi Tower, providna stranica, maksimalna 
dužina grafičke karte 430mm ili više 

HlaĎenje 

Kuler COOLER MASTER Nepton 240M 
Water Cooler - RL-N24M-24PK-R1 ili 
odgovarajuć: Vodeno hlaĎenje, podržani 
procesori podnožja 1151 

Optički ureĎaj 

ASUS 24 x DVD-RW DRW-24D5MT ili 
odgovarajući: brzina čitanja DVD+R : 16, 
CD-ROM : 48X, DVD Video Playback : 
6X; brzina upisa DVD+R : 24X, DVD-R : 
24X 

Operativni 
sistem 

Instaliran Windows operativni sistem (8 ili 
10) 

11  Monitor Količina Korisnik 

 
LED Monitor 

Model  Philips 288P6LJEB/00 ili 
odgovarajući: najmanje 28", 4K Ultra HD, 
1ms, osvetljenje najmanje 300cd/m2, 
DVI/MHL-HDMI 

1 УК 

12  Memorijska kartica tip 2 Količina Korisnik 

 
SD kartica 

SONY SDXC 64GB UHS-I U3, ili 
odgovarajuća: najmanje 64GB, Klasa 10, 
najveća brzina čitanja 95MB/s ili više 

2 УК 

13  Eksterni hard disk tip 2 Količina Korisnik 

 
Eksterni hard 

disk 
Kapacitet 2 TB, USB 3.0 4 УК 
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17  Desktop računar tip 3 Količina Korisnik 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Procesor i5-6400 ili odgovarajući: najmanje 4 
jezgra, Osnovna frekvencija: najmanje 
2.7GHz, Turbo frekvencija 3.3GHz, 
najmanje 6 MB L3 keš, litografija 14nm 

15 УБ 

Matična ploča MSI B150M PRO-VDH ili odgovarajuća: 
podnožje CPU 1151, čipset B150, 
najmanje 4xDDR4 slot - proširivost 
64GB; najmanje 1xGlan, 1xHDMI, 
1xDVI-D, 1xVGA 

Memorija Kingston DDR4 8GB 2133MHz ili 
odgovarajuća, najmanje 8GB i 2133MHz 

HDD Western Digital Blue 1TB 3.5" SATA III ili 
odgovarajući: najmanje 1TB, brzina 
7.200, nerefabrikovan (nov) 

Grafička 
kartica 

ASUS nVidia GeForce GT 730 2GB 64bit 
GT730-SL-2GD3-BRK ili odgovarajuća: 
procesor GT 730 ili bolji, najmanje 2GB 
DDR3; najmanje 1xVGA, 1xDVI-D, 
1xHDMI, aktivno hlaĎenje 

14  Laptop računar tip 2 Količina Korisnik 

 

Tip HP Pavilion 14-al003nm ili odgovarajući 2 УК 

Displej Najmanje 14ʺ 

Procesor 
i5-6200U ili odgovarajući najmanje 
2,3GHz / 2,8GHz (turbo) L3 keš najmanje 
3MB 

RAM memorija Najmanje 8GB DDR4 2133MHz 

Grafička karta 
Takt graf. procesora najmanje 1100MHz, 
memorija najmanje 2GB DDR3 

Hard disk Najmanje 1TB 

Masa Ne više od 1,7kg 

15  UreĎaj za besprekidno napajanje tip 2 Količina Korisnik 

 

Tip 
BPU Memo RT 1500VA/1350W ili 
odgovarajući 

2 УК 

Kapacitet Najmanje 1500VA/1350W 

Baterije Najmanje 2x9 Ah 

Povezivanje Smart RS-232/USB port/RJ45/SNMP card 

16  Skener Količina Korisnik 

 

Tip 
HP ScanJet Enterprise 7000 S2 ili 
odgovarajući 

1 УК 

Uvlačenje papira ADF - automatsko uvlačenje papira 

Format A4 ili više 

Brzina 
skeniranja 

45 str/min A4 ili više 

Rezolucija 
skeniranja 

600dpi x 600dpi ili više 
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Optički ureĎaj DVD±RW 

Napajanje CHIEFTEC GPA-500S8 500W iArena 
series ili odgovarajuće: ATX 12V 2.3, 
Minimum 500W, PS II; Efikasnost 
najmanje 80%, Active PFC, 120mm 
silent fan; UVP, OVP, SCP, OPP, AFC, 
EUP ready. 

Kućište COOLER MASTER CM Force 500 
kućište (FOR-500-KKN1) ili 
odgovarajuće: 2x 5.25“; 8x 3.5“, 1x 2.5“, 
7x slotovi za proširenje, 1x 120mm fan 
dolazi standardno, položaj spoljnih USB 
i audio priključaka na gornjem delu 
prednje strane kućišta, crno 

Miš LOGITECH B100 Optical USB crni ili 
odgovarajući; USB, optički, 800dpi, 
dužina kabla 1.8m bez dodataka 

Tastatura LOGITECH K120 USB YU tastatura 
OEM ili odgovarajuća; USB, YU, otporna 
na prolivanje tečnosti, zakrivljen „space“ 
taster. 

Monitor BENQ 21.5" GW2270 LED monitor ili 
odgovarajući: najmanje: 21.5“, LED, 
16:9, 1920x1080, 250cd/m2, Native 
kontrast: 3000:1, Dinamičan kontrast: 
20M:1, ugao gledanja 178/178, 5ms, 1x 
VGA, 1x DVI-D 

Standardi ROHS, WEEE, Energy Star 

Operativni 
sistem 

Windows 10 Professional 64 bit OEM 

Garancija na 
računarski 
sklop i monitor 

3 godine podržano od strane 
proizvoĎača 

18  Desktop računar tip 4 Količina Korisnik 

  Tip  Fujitsu Esprimo D756 E85+ sa 
monitorom Fujitsu E24T-7 Pro ili odg. 

9 УБ 

Kućište  Small Form Factor; 

Procesor Intel Core i7-6700 ili odgovarajući:  
litografija 14nm, radni takt najmanje 
3.40GHz, turbo takt 4.00GHz, najmanje 
8MB L3 keša, 4 jezgra, 8 niti 

Matična ploča Najmanje 4xDIMM DDR4 proširivo do 
64GB ili više, najmanje 1xPCI-Express 
3.0 x16 low profile, 2xPCI-Express 2.0 
x4 low profile, 2xPCI-Express x1 low 
profile, najmanje 6xUSB3.0 od toga 
najmanje 1 da podržava power-always-
on, najmanje 3x digitalni video izlaz, 1x 
RS-232, 2xPS/2, 1xRJ-45 
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Memorija Najmanje 16GB DDR4 (2x8GB), 
2133MHz  

Hard disk Najmanje 1TB HDD 7200 o/min SATA 
III; 

Napajanje Najmanje 210W; 

Periferni 
ureĎaji 

USB tastatura sa srpskim rasporedom, 
optički miš. Oba periferna ureĎaja 
moraju biti od istog proizvoĎača kao i 
radna stanica; 

Zvučnici integrisan zvučnik u kućištu računara; 

Garancija Najmanje 3 godine sa preuzimanjem i 
vraćanjem ureĎaja na lokaciji korisnika, 
podaci o garanciji moraju biti dostupni na 
stranici proizvoĎača na osnovu ser. br. 

Sigurnost Boot without keyboard and mouse, 
Individual USB port disablement 

Sertifikati ENERGY STAR 6.1; ErP Lot 3; 
GREENGUARD; RoHS-compliant; TUV 
Green Mark 

Operativni 
sistem Windows 10 Professional, 64 bit OEM 

Monitor Monitor mora biti od istog proizvoĎača 
kao i radna stanica; Dijagonala: 
Minimum 23,8”; Postolje: Tilt, -

3,5⁰/+21,5⁰; Tehnologija pozadinskog 
osvetljenja: LED; Odnos stranica: 16:9; 
Prirodna rezolucija: 1920x1080; 
Osvetljenje: 250 cd/m2; Kontrast: tipičan 
1,000:1 Vreme odziva: 5ms; 
Povezivanje: 1x VGA, 1x HDMI; 
Zvučnici: integrisani stereo, min 2x3W; 
Sertifikati: Energy Star 6.0, EPEAT Gold 
Garancija: Minimum 3 godine CRU 

19  Laptop računar tip 3 Količina Korisnik 

 Tip Lenovo 80NV00TPYA IdeaPad Y700 ili 
odgovarajući 

4 УБ 

Displej 15.6" FHD IPS (1920x1080) 

Procesor Core i7 6700HQ ili odgovarajući: 4 
jezgra, 8 niti, 6MB keša, 2.6-3.5GHz, 
litografija 14nm 

RAM memorija 8GB DDR4 proširivost 16GB 

Hard disk Najmanje 1TB; proširivost pomoću M.2 
slota 

Grafička 
kartica 

nVidia GTX 960 4GB GDDR5 ili 
odgovarajuća sa istim ili boljim 
karakteristikama 

Povezivanje Najmanje: GLan/Wlan3165-A/C BT4.0 
HDMI 2xUSB3.0, 1xUSB2.0 (for power 
charge), čitač kartica 4-1 
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Tastatura Sa pozadinskim svetlom i posebnim 
tasterom za AutoRecovery opciju 

Standardi Epeat Silver; Energy Star 6.1, RoHS 

Oper. sistem Windows 10 PRO 64 bit OEM 

Garancija 2 godine podržano od strane 
proizvoĎača 

20  SSD Hard disk tip 1 Količina Korisnik 

  Tip KINGSTON 120GB UV 400 
SUV400S37/120G ili odgovarajući 

3 УБ 

Količina Najmanje 120GB 

Max. brzina 
čitanja/upisa 

Čitanje 550MB/s ili više, upis 350MB/s ili 
više 

21  SSD Hard disk tip 2 Količina Korisnik 

 Tip SSD KINGSTON 240GB UV 400 
SUV400S37/240G ili odgovarajući 

3 УБ 

Količina Najmanje 240GB 

Max. brzina 
čitanja/upisa 

Čitanje 550MB/s ili više, upis 490MB/s ili 
više 

22  All in one računar tip 2 Količina Korisnik 

 Tip ASUS Z220ICUT-GG015X ili 
odgovarajući 

2 УНС 

Displej Najmanje 21,5ʺ Multi Touch (10 tačaka), 
Full HD 1920x1080  

Procesor i5-6400T ili odgovarajući: najmanje 
2,2GHz (turbo 2,8GHz) najmanje 6MB 
L3 keš 

RAM memorija Najmanje 8GB DDR4 2133MHz 

Hard Disk Najmanje 1TB HD 5400RPM 2.5" SATA3 

Grafička karta Intel HD 530 ili odgovarajuća 

Povezivanje LAN 10/100/1000Mbps 
Bežična mreža WLAN 802.11AC + 
Bluetooth 4.0 

Priključci 1 x USB3.1x1 (Type-C), 4 x USB3.0, 1 x 
USB2.0, 1 x HDMI-out, 1 x Microphone, 
1 x Headphone, 1 x 2-in-1 card reader, 
1x Power Input, 1x LAN, 1x Kensington 
lock slot. 

Obim isporuke 

All in one računar sa bežičnim mišem i 
bežičnom tastaturom od istog 
proizvoĎača i sa instaliranim Windows 
10 operativnim sistemom 

23  All in one računar tip 3 Količina Korisnik 

 Tip HP ProOne 600 G2 21.5" Touch All-in-
One PC - P1G73EA ili odgovarajući 

1 УНС 

Displej Najmanje 21,5ʺ Multi Touch (10 tačaka), 
Full HD 1920x1080  

Procesor i5-6500T ili odgovarajući: najmanje 4 
jezgra, najmanje 3,2GHz (turbo 3,6GHz) 
najmanje 6MB L3 keš 
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RAM memorija Najmanje 4GB DDR4 2133MHz 

Hard Disk Najmanje 500GB 5400RPM 2.5" SATA3 

Optički ureĎaj 

 
Slim Tray-load SuperMulti DVD 
rezač 

 

Grafička karta Intel HD 530 ili odgovarajuća 

Povezivanje LAN 10/100/1000Mbps 
Bežična mreža WLAN 802.11n + 
Bluetooth 4.0 

Priključci 6 USB 3.0 (1 charging), 1 headphone, 1 
microphone, 1 DisplayPort 1.2, 1 RJ-45, 
1 audio line out 

Obim isporuke 

All in one računar sa USB mišem i USB 
tastaturom od istog proizvoĎača i sa 
instaliranim Windows 10 Pro 64bit 
operativnim sistemom 

24  All in one računar tip 4 Količina Korisnik 

 Tip APPLE iMac 21.5" Core i5 2.7GHz - 
ME086CR/A ili odgovarajući 

2 УНС 

Displej Najmanje 21,5ʺ Multi Touch (10 tačaka), 
Full HD 1920x1080  

Procesor i5 najmanje 4 jezgra, najmanje 2,7GHz 
(turbo 3,2GHz) 

RAM memorija Najmanje 8GB DDR3 

Hard Disk Najmanje 1TB 5400rpm 

Povezivanje LAN 10/100/1000Mbps 
Bežična mreža WLAN 802.11AC + 
Bluetooth 4.0 

Priključci 4 x USB3.0, 1 x Mini DisplayPort, 1x 
RJ45 LAN, 2x Thunderbolt port 

Obim isporuke 

All in one računar sa bežičnim mišem i 
bežičnom tastaturom od istog 
proizvoĎača i sa instaliranim OS X 
operativnim sistemom 

25  Laptop računar tip 4 Količina Korisnik 

 Tip LENOVO IdeaPad 310-15ISK - 
80SM0107YA ili odgovarajući 

14 УНС 

Displej Najmanje 15,6ʺ FHD 1920x1080 

Procesor i3 najmanje 2,3GHz, najmanje 3MB L3 
keš 

RAM memorija Najmanje 8GB DDR4 2133MHz 

Hard Disk Najmanje 1TB 5400 rpm 

Grafička karta GeForce 920MX ili odgovarajuća sa 
najmanje sopstvene 2GB DDR3  

Masa Najviše 2,3kg 
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26  Laptop računar tip 5 Količina Korisnik 

 Tip LENOVO IdeaPad Y700-15 
80NV00TPYA ili odgovarajući 

4 УНС 

Displej Najmanje 15,6ʺ FHD 1920x1080 

Procesor i7-6700HQ ili odgovarajući: najmanje 
2,6GHz /3,5GHz (turbo), najmanje 6MB 
L3 keš, najmanje 4 jezgra, najmanje 8 
niti 

RAM memorija Najmanje 8GB 

Hard Disk Najmanje 1TB 5400 rpm, najmanje 1 
slobodan M.2 slot za ugradnju SSD 
diska 

Grafička karta GeForce GTX 960M ili odgovarajuća sa 
najmanje sopstvene 4GB DDR5 
memorije  

Povezivanje Gigabitni LAN 10/100/1000 Mbps, 
Wireless 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth® 
4.2 

27  Laptop računar tip 6 Količina Korisnik 

 Tip MacBook Pro (MD101Z/A) 13.3" Laptop 
Intel Core i5 3210M 4GB 500GB Intel HD 
4000 DVD RW ili odgovarajući 

5 УНС 

Displej Najmanje 13,3ʺ 1440x900 

Procesor I5 najmanje 2 jezgra, najmanje 2,5GHz / 
najmanje 3MB L3 keš 

RAM memorija Najmanje 4GB 

Hard Disk Najmanje 500GB 

Optički ureĎaj DVD-RW 

Povezivanje WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.0 

Priključci 2xUSB 3.0, 1xThunderbolt 

Oper. sistem Instaliran OS X 

28  Laptop računar tip 7 Količina Korisnik 

 Tip LENOVO ThinkPad X260 - 
20F5S2CQ00 ili odgovarajući 

2 УНС 

Displej 12,5ʺ FHD IPS (1920 x 1080) 

Procesor i7-6600 ili odgovarajući: najmanje 
2,6GHz / 3,4GHz (turbo), najmanje 4 
jezgra, najmanje 4MB L3 keš 

RAM memorija Najmanje 8GB DDR4 2133MHz 

Hard Disk Najmanje 256GB SSD 

Povezivanje Gigabitni LAN 10/100/1000 Mbps, 
Wireless 802.11 ac/a/b/g/n, Bluetooth 
4.1 

Masa Najviše 1,35kg 

Oper. sistem Instaliran Windows 10 Pro 64bit 
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29  Dodatna oprema za laptop - ranac Količina Korisnik 

 Ranac za 
laptop 

Ranac za laptop 12,5ʺ 2 УНС 

30  Računarski zvučnici Količina Korisnik 

 

Tip Genius SW-2.1 1800 ili odgovarajući 2 УНС 

Konfiguracija 
sistema 2.1 

Snaga najmanje 2x15W + SW 15W - ukupno 
45W RMS 

Odnos signal-
šum Najmanje 70dB pri 1KHz 

31  Tablet tip 1 Količina Korisnik 

 

Tip SAMSUNG Galaxy Tab S 10.5" LTE - 
SM-T805 ili odgovarajući 

4 УНС 

Procesor Najmanje 8 jezgara 

Displej najmanje 9,7ʺ 2048 x 1536 

Platforma Android 

RAM 
memorija Najmanje 3GB 

Stalna 
memorija Najmanje 32GB 

32  Tablet tip 2 Količina Korisnik 

 

Tip Apple iPad mini 4 WiFi 128GB (Siva) - 
MK9N2HC/A ili odgovarajući 

2 УНС 

Procesor Najmanje 2 jezgra 1,5GHz 

Displej Najmanje 7,9ʺ 2048x1536 

Platforma iOS 

RAM 
memorija Najmanje 2GB 

Stalna 
memorija Najmanje 128GB 

33  Tablet tip 3 Količina Korisnik 

 

Tip Apple iPad Pro Wi-Fi 128GB - Gold, 
12.9-inch - ml0r2hc/a ili odgovarajući 

2 УНС 

Procesor Najmanje 2 jezgra 2,26GHz 

Displej Najmanje 12,9ʺ 2732x2048 

Platforma iOS 

RAM 
memorija Najmanje 4GB 

Stalna 
memorija Najmanje 128GB 

Tablet iOS, 9.7 inches, IPS 2048 x 1536, Dual-
core 2.16 GHz, 128GB eMMC, WiFi, 
437g max - gold 
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34  Grafička tabla  Količina Korisnik 

 

Tip WACOM Intuos Pro Small - PTH-451-
ENES ili odgovarajuća 

5 УНС 

Aktivna 
površina 

najmanje 158mm x 98mm 

Rezolucija 5080 lpi ili više 

Osetljivost na 
pritisak 

2048 nivoa ili bolje 

Ekspres tasteri Najmanje 6 kom. 

Prepoznavanje 
nagiba 

u opsegu ±50° ili većem 

Kompatibilnost Windows, OS X 

35  Hard disk Količina Korisnik 

 

Tip Hard disk HDD SATA3 7200 500GB 
Toshiba P300, 64MB/HDWD105UZSVA 
ili odgovarajući 

8 УНС 

Količina najmanje 500GB 

Keš najmanje 64MB 

Brzina rotacije 7200 rpm 

Garancija proizvoĎačka najmanje 2 godine 

36  Ultrabook računar tip 2 Količina Korisnik 

 Tip LENOVO IdeaPad 700-15ISK 
(80RU00LKYA) ili odgovarajući 

2 ВИШ 

 Displej Dimenzija najmanje 15ʺ, rezolucija 
najmanje 1920x1080  

  

Procesor Najmanje 2 jezgra, najmanje 4 niti, radni 
takt najmanje 2.6GHz (turbo 3.5GHz), 
keš memorija najmanje 4MB 

RAM Memorija Količina najmanje 8GB, brzina najmanje 
DDR4 2133MHz 

Hard disk Količina najmanje 1TB 

Optički ureĎaj Bez optičkog ureĎaja 

Masa Najviše 2,5 kg 

Visina 
(debljina) Najviše 2,6 cm 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/2017 Страна 18/209 

  

 

 

 

PARTIJA 2 Audio i video oprema 
1  Paket za snimanje zvuka Količina Korisnik 

 

Paket za 
snimanje zvuka 

Sadrži Steinberg UR824 i Cubase PRO 
8.5 ili ekvivalent  

1 БМУ 

USB 2.0 Audio ureĎaj, 24-bit / 192 kHz, 
8 analogni Ulaz/ Izlaz 

8 XLR / TR 1/4 kombinovani ulazi 
mikrfon / linija 2 x Hi-Z ulaz 

8 A klase mikrofonskih pretpojačala sa 
48 Volti fantomskim napajanjem 

8 linijskih izlaza 1/4" TR 

2 izlaza za slušalice 

Sat za sinhronizaciju  

2 ADAT ulaz / izlaz 

USB 2.0 veza 

2  Mikrofon tip 1 Količina Korisnik 

 

Mikrofon Mikrofon sa 5 karakteristika 
usmerenost(Omni, široka kardioidna, 
kardioidna, hiperkardioidna, figura-
osam) i velikom membranom.  

1 БМУ 

Bas-filter 40 Hz ili 100 Hz promenlјiva.  

Nivo-Slablјenja -6 dB ili -12 dB 

Navigacija prekidača sa LED 
osvetlјenim displejom za P 
karakteristiku usmerenosti 

PAD i filter niskih frekvencija 

Maksimalni nivo zvučnog pritiska: 141 
dB (153 dB sa -12 d). 

Ekvivalentni nivo buke, A: 10 dB-A. 

Uklјučuje CG2 okretni nosač. 

3  Efekt procesor Količina Korisnik 

  
  
  
  
  

Efekt procesor  Efekt procesor sa Loop kontinualnom 
funkcijom.  

1 БМУ 

 Vokoder sa glasom kontrolisanim 
polifonijskim sintisajzerom i 
modifikacijama u stilu robota. 

 Proširene sekcije za efekte sa 
dupliranjem, harmonijom, odbijanjem, 
reverberacijom..... 

 Vreme semplovanja do 45 minuta 

 Sadrži i displej 
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4  Predpojačalo Količina Korisnik 

  
  
  
  
  

Predpojačalo 
Predpojačalo sa A klasom lampe  

1 БМУ 

70 dB snage predpojačala 

48V fantomsko napajanje 

filter niskih frekvencija na 75Hz 

Osvetlјen Vu metar 

5  Studijske slušalice Količina Korisnik 

  
  
  
  

Studijske 
slušalice 

 Prenos žicom, zatvoreni tip 1 БМУ 

 Zvučni nivo 96 dB 

 Impendansa: 80 oma 

 Frekventni opseg: 5 - 35.000 Hz 

6  Akustični filter Količina Korisnik 

  
  
  
  
  

Akustični filter Specijalizovano prenosno akustično 
kontrolno okruženje 

1 БМУ 

 sedam vertikalnih bas stubova 

 aluminijumski difuzor 

 absorber od vune 

 difuzor od polikarbonata 

 izolacija vazdušnog meĎuprostora 

7  Klavijatura sa 49 dirki Količina Korisnik 

  
  
  

Klavijatura sa 49 
dirki 

 8 osetlјivih padova za razne efekte ili 
instrumente  

1 БМУ 

 9 dodelјivih fejdera 

 USB i MIDI poveziva 

8  profesionalni pop filter Količina Korisnik 

  
  

 Profesionalni 
pop filter 

Za sve standardne mikrofone, stabilan 
plastični okvire; Može biti vezani za cevi 
prečnika do 30 mm 

2 БМУ 

Dva sloja membrane 

9  stalak za mikrofon Količina Korisnik 

  
  
  

 Stalak za 
mikrofon 
  

Visine 930/1630 mm 2 БМУ 

Postolјe sa tri nožice 

Pecalјka 800mm 

10  mikrofonski kablovi Količina Korisnik 

  
  

Mikrofonski 
kablovi 
  

profesionalni mikrofonski kabl sa XLR 
ženski - muškim crnim konektorima sa 
zlatnim pinovima. 

2 БМУ 

dužina 5m 

11  kablovi za zvučnike Količina Korisnik 

  
  

Kablovi za 
zvučnike 

dužina 5m 2 БМУ 

tip konektora TRS 
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12  4K kamera  Količina Korisnik 

  
  
  
  

4K kamera 
  

Rezolucija videa 4096 x 2160 1 БМУ 

Snimanje (120 fps Full HD) kreiranje videa 
usporen snimak 

Slikanje fotografija 12MP JPEG , DNG 
RAW  

Video kamera sa stabilizatorom i 
širokougaonim objektivom 

13  Web kamera Količina Korisnik 

  
  
  
  
  

Web kamera 
  
 

Rezolucije videa 1920x1080 1 БМУ 

Povezivanje preko USB porta 

Kompresija videa H264 

UgraĎen mikrofon 

Autokorekcija pri slabom svetlu 

14  AV enkoder USB 3.0 Količina Korisnik 

  
  
  
  
  

AV enkoder USB 
3.0 

podržani sd formati 625i50 PAL, 525i59.94 
NTSC, 625p50 PAL,525p59.94 NTSC 

1 БМУ 

podržani hd formati 720p50, 720p59.94, 
720p60 
1080p23.98, 1080p24, 1080p25, 
1080p29.97, 1080p30 
1080i50, 1080i59.94, 1080i60 

HDMI procesiranje boja - 10 bit 

podržani operativni sistemi Windows , Mac 
OS 

Uredjaj koji od digitalnih kamera pravi veb 
kameru. Povezuje se preko HDMI na USB 
3.0 

15  DSLR Fotoaparat tip 1 Količina Korisnik 

 
DSLR fotoaparat Canon EOS 80D Body Wi-Fi ili 

ekvivalentan,24.2 Mpix, Full HD video-
snimanje, podrška za Wi-Fi, 1080p 60fps 

1 УК 

16  Objektiv tip 1 Količina Korisnik 

 

Objektiv Canon EF 16-35mm f/4L IS USM, Min. 
f/22, 28cm min. Focus ili ekvivalentan, u 
potpunosti kompatibilan sa DSLR 
fotoaparatom iz stavke 16. ove partije 

1 УК 

17  Mikrofon tip 2 Količina Korisnik 

 
Mikrofon Rode Microphones VideoMic Pro ili 

odgovarajući 
1 УК 

18  Bežične slušalice Količina Korisnik 

 
Bežične 
slušalice 

Beats Studio 2 Black ili odgovarajuće 
1 УК 
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19  Televizor Količina Korisnik 

 

Smart TV Model SAMSUNG UE58J5202AKXXH ili 
odgovarajući: Najmanje 58" dijagonala 
monitora, Smart, HDMI, USB, rezolucija 
najmanje 1920 x 1080 

2 УК 

20  Projektor tip 1 Količina Korisnik 

 
Projektor BENQ W1080ST ili odgovarajući: full HD 

1920x1080, kratak domet, kontrast 
10000:1 , VGA, 

3 УК 

21  Platno za projektor Količina Korisnik 

 
Projekciono 

platno 
Zidno projekciono platno, manuelno, min. 
dimenzije 240cm x 240cm 

2 УК 

22  Platno za projektor električno Količina Korisnik 

 
Projekciono 
platno električno 

VEGA MFG ili odg. najanje 275 x 275cm, 
1:1, zidno elektricno + daljinski upravljac 

2 УК 

23  Projektor tip 2 Količina Korisnik 

 
Projektor Projektor Acer X122 ili odgovarajući: DLP 

XGA 1024x768 3000ANSI 3000:1 D-sub 
1 УНС 

24  DSLR Fotoaparat tip 2 Količina Korisnik 

 DSLR 
Fotoaparat 

Canon EOS 600D 18-55 IS II ili 
odgovarajući sa sledećim osobinama: 
najmanje 18Mpix, video snimanje 
najmanje Full HD 1920 x 1080p, podržane 
kartice SDHC, SDXC, u obim isporuke 
uključen objektiv 18-55mm 

1 УНС 

25  Memorijska kartica Količina Korisnik 

 Memorijska 
kartica 

Količina memorije najmanje 64GB, 
kompatibilna sa fotoaparatom iz stavke 22 
ove partije 

1 УНС 

26  Torbica Količina Korisnik 

 Torbica Kompatibilna sa fotoaparatom iz stavke 22 
ove partije 

1 УНС 

27  Rezervna baterija Količina Korisnik 

 Rezervna 
baterija 

Kompatibilna sa fotoaparatom iz stavke 22 
ove partije 

1 УНС 

28  Stativ Količina Korisnik 

 
 Stativ Kompatibilan sa fotoaparatom iz stavke 22 

ove partije 
1 УНС 
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PARTIJA 3 Računarski serveri, delovi i oprema 
1  Hard disk tip 1 Količina Korisnik 

  
  

Tip IBM HARD DISK 3TB 7.2k NL SAS 
6gb FRU 85Y6187 ili potpuno 
kompatibilan 

2 
 

БМУ 
 

Kapacitet Najmanje 3TB 

2  Hard disk tip 2 Količina Korisnik 

  
  

Tip IBM 40K6897 200 GB SATA 1.8" ili 
potpuno kompatibilan 

1 
 

БМУ 
 

Kapacitet Najmanje 200GB 

3  Rek server tip 1 Količina Korisnik 

 

Tip HP DL360 Gen9 Intel 8Cb ili odgovar. 2 
 
 
 
 

УК 
 
 
 
 
 

Procesor Intel Xeon E5-2630v3, 2.40GHz/8-
core/20MB ili odg. najmanje 8 jezgara 

RAM Memorija Najmanje 32GB 2133MHz 

Format Najviše 1U 

Garancija Od proizvoĎača najmanje 36 meseci 

4  Hard disk tip 3  Količina Korisnik 

 

Kapacitet Najmanje 1TB 8 
 
 

УК 
 
 

Brzina Najmanje 7.200rpm 

Povezivanje SATA, Hot plug 

Kompatibinost Kompatibilan sa HP DL360 Gen9 

Dimenzija 3,5" 

5  Rek server tip 2 Količina Korisnik 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tip Fujitsu RX2540 M2 ili odgovarajući 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УБ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tip kućišta Rack, montažne visine najviše 2U; 

Procesori Najmanje 2 komada Intel Xeon E5-
2620v4 8C/16T (8 jezgara/16 niti) 
2.10GHz ili odgovarajući sa istim ili 
boljim karakteristikama; 

Radna 
memorija 

najmanje 96GB DDR4-2400; 

Proširivost 
memorije 

podržano minimum 24 memorijskih 
slotova, proširivo do 1536GB; 

Mrežne 
konekcije 

Minimum 4 x 1Gbit Ethernet portova; 

Optički ureĎaj DVD-RW 

Daljinsko 
upravljanje: 

Poseban LAN (RJ-45) port sa 
odgovarajućom naprednom licencom 
koja omogućava KVM redirekciju i 
mogućnost udaljenog deljenja DVD i 
USB; 

Skladištenje 
podataka 

8x HD SAS 12G 1.2TB 10K 2.5” EP 
hot plug; 
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Slotovi za 
HDD 

Minimum disk cage za 8x 2.5” HDD; 

RAID 
kontroler  

12G kontroler sa podržanim RAID 
nivoima 0,1, 1E, 10, 5, 50, sa 
minimum 2GB keš memorije i 
baterijom za bekap; 

Slotovi Minimum 8x PCI-Express 3.0; 

Portovi Minimum 5x USB 2.0 i minimum 5x 
USB 3.0 integrisanih na matičnoj ploči 

Napajanje Minimum 2 Hot plug redudantna 
napajanja, minimalne snage 800W, 
efikasnosti najmanje 94% (platinum); 

Obim 
isporuke  

Kompletan ureĎaj sa rackmounting kit-
om 

Oper. sistem Bez operativnog sistema; 

Garancija Najmanje 3 godine sa izlaskom na 
lokaciju korisnika, radom ovlašćenog 
servisera i rezervnim delovima. 
Garancija mora biti proverljiva na web 
stranici proizvoĎača preko serijskog 
broja ureĎaja. 

6  UPS Rackmount (3U)/Tower Količina Korisnik 

  
  
  
  
  
  
  

Tip APC SRT 5000VA RM230V+ 
Management Card, Rackmount/Tower  
ili odgovarajući 

1 
 
 
 
 
 
 

УБ 
 
 
 
 
 
 

Maksimalna 
izlazna snaga  

4.0 kW / 5.0 kVA ili više 

Opseg 
podešavanja 
izlazne snage  

4.0 kW / 5.0 kVA ili više 

Nominalni 
izlazni napon  

230V 

Mogućnost 
podešavanja 
izlaznog 
napona 

Podesivo na sledeće 3 ili veći broj 
vrednosti: 220V, 230V ili 240V  

Efikasnost pri 
maksimalnom 
opterećenju 

Najmanje 96.0 % 

Najveće 
izobličenje 
napona  

5% ili manje pri maksimalnom 
opterećenju 

Frekv. 
izlaznog 
napona 
(sinhr. sa 
mrežom)  

U opsegu 47 - 53 Hz ili širem za 
nominalnu frekvenciju mrežnog 
napona od 50Hz 

Nominalni 
ulazni napon 

230V 
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Frekvencija 
ul. napona  

Podržano 50/60 Hz +/- 3 Hz (sa 
automatskim prepoznavanjem) 

Povezivanje 
na mrežu 

3-žilnim provodnimom 

Opseg 
ulaznog 
napona 

U opsegu 160 - 286V ili širem 

Opseg 
podesivog 
ulaznog 
napona 

U opsegu 151 - 302V ili širem 

Dimenzije 
ŠxVxD 

Ne veće od 222mm X 483mm X 
660mm  

Garancija        Najmanje 4 godine garancija na UPS i 
baterije, podržano od strane 
proizvoĎača opreme 

7  Rek Server tip 3 Količina Korisnik 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Tip HP ProLiant DL380 Gen9 ili 
odgovarajući 

2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ВИШ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Format Najviše 2U 

Procesori Najmanje 2 komada Intel Xeon Six-
Core Processor 2.40GHz ili 
odgovarajući: najmanje 6 jezgara, 
najmanje 2,4 GHz 

Radna 
memorija 

HP 728629-B21 32GB PC4-2133P-R 
ili odgovarajuća: najmanje 32 GB 
DDR4 2133MHz 

Skladištenje 
podataka 

Najmanje 4 komada HPE 300GB 
SAS 12G Enterprise 10K SFF (2.5in) 
SC 3yr Wty HDD ili odgovarajući: 
najmanje četiri istovetna posebna 
HDD sa po najmanje 300GB (ukupno 
najmanje 1200GB), brzina rotacije 
najmanje 10.000rpm, format SFF, 
interfejs SAS 

Kontroler HDD SC Ent Hard Drive RAID controller ili 
odgovarajući 

Optički ureĎaj HP Slim SATA SuperMulti DVD writer 
ili odgovarajući 

Mrežne 
konekcije 

HP Embedded 1Gb Ethernet 4-port  
Adapter ili odgovarajući sa najmanje 
4 porta od 1Gb 

Menadžment 
infrastrukture 

Najmanje sledeće: iLO Management, 
Intelligent Provisioning 

Garancija ProizvoĎačka 3/3/3: najmanje 36 
meseci na delove sa uključenim 
izlaskom na teren i radom 
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8  Serverska upravlјačka konzola za ugradnju u ormar Količina Korisnik 

 

Tip HP LCD8500 1U INTL Rackmount 
Console ili odgovarajuća 

1 
 
 
 
 
 

ВИШ 
 
 
 
 
 

Format Najviše 1U 

Displej Dijagonala najmanje 18,5", 
maksimalna rezolucija 1600x1200 ili 
više 

Povezivanje Najmanje 2 porta USB 2.0 

Komande Najmanje INTL Tastatura punog 
formata i touchpad sa najmanje 3 
tastera i scroll funkcijom 

Garancija ProizvoĎačka, najmanje 36 meseci 

9  
UreĎaj za besprekidno napajanje za ugradnju u rek 

ormar 
Količina Korisnik 

 

Tip APC Smart-UPS SRT 5000VA RM 
230V ili odgovarajući 

1 
 

ВИШ 
 

Format Najviše 3U 

Izlazna snaga Najmanje 4,5KW / 5,0kVA 

Nominalni 
izlazni napon 

230V 

Maks. 
distorzija izl. 
napona 

Ne više od 2% 

Oblik izl. 
napona 

Sinusoidalan 

Povezivanje Najmanje: RJ-45 10/100 Base-T, RJ-
45 Serial, Smart-Slot, USB 

Garancija Najmanje 36 meseci za ureĎaj i 
najmanje 24 meseca na bateriju 

10   Рек ормар Količina Korisnik 

 Tip HP 48U 600mm x 1075mm Advanced 
Pallet Rack ili odgovarajući 

1 ВИШ 

Veličina Najmanje 48U u formatu 600mm x 
1075mm 

Dozvoljeno stat. 
opterećenje 

1360kg ili više 

 

PARTIJA 4 Štampači 
1  Barkod štampač Količina Korisnik 

 

Tip Zebra GK-420T ili odgovarajući 1 УК 

Vrsta Termalni 

Rezolucija Najmanje 200dpi 

Povezivanje Najmanje USB, Ethernet, RS232 
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2  Laserski štampač Količina Korisnik 

 

Tip HP LaserJet Pro P1102w ili odgovarajući 1 УК 

Vrsta Laserski 

Najveća brzina 
štampe 

18 stranica u minuti ili više 

Najveći format A4 ili veći 

Povezivanje Najmanje Wi-Fi i USB 

Rezolucija 
štampe 

600x600 dpi ili više 

Brzina štampe 
prve stranice 

8,5 sekundi ili brže 

Ulazna fioka Najmanje 150 listova A4 

Izlazna fioka Najmanje 100 listova A4 

Podržana težina 
papira 

U opsegu od 60 do 163 g/m2 ili širem 

Obim isporuke 
Sa kablom za napajanje i USB kablom i 
najmanje jednim tonerom 

Dimenzije 
ŠxDxV ne veće od 349x410x228 mm sa 
svim fiokama otvorenim, masa praznog 
štampača ne veća od 5,3kg 

3  Multifunkcionalni štampač tip 1 Količina Korisnik 

 

Tip Kyocera TASKalfa 3252ci ili odgovarajući 1 УНС 

Vrsta Kolor laser 

Najveći format A3 ili veći 

Najveća brzina 
štampe za A3 

16 stranica u minuti ili više kolor/crno-belo 

Najveća brzina 
štampe za A4 

32 stranice u minuti ili više kolor/crno-belo 

Rezolucija 
štampe Najmanje 4800x1200dpi 

Memorija Najmanje 4GB 

Povezivanje Najmanje: 4 x USB 2.0 (Hi-Speed), USB 
Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-
T/100BaseTX/1000BaseT, slot for optional 
print server, slot for optional SD-card, slot 
for optional Fax System 

Ulazne fioke Najmanje 150-sheet multipurpose tray, 52 
– 300 g/m² (Banner 135 – 165 g/m² ), A6R 
– SRA3 (320 x 450 mm), Tab paper (136 – 
256 g/m² ), Banner max. 320 x 1,220 mm; 
2x 500-sheet universal paper cassette, 52 
– 300 g/m², upper cassette A6R up to A4R, 
lower cassette A6R up to SRA3 

Rezolucija 
skeniranja Najmanje 600x600dpi 

ADF Obavezan 
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Duplex Obavezan automatski 

Garancija ProizvoĎačka najmanje 24 meseca 

4  Multifunkcionalni štampač tip 2 Količina Korisnik 

 

Tip HP OfficeJet 7612 ili odgovarajući 3 УНС 

Vrsta Kolor laser 

Najveći format A3 

Rezolucija 
štampe 

Crno-belo 600x1200dpi ili više, kolor 
4800x1200dpi ili više 

Memorija Najmanje 256MB 

Povezivanje Najmanje:  1 USB 2.0, 1 Ethernet, 1 
Wireless 802.11b/g/n, 1 USB host port, 2 
RJ-11 fax 

Ulazna fioka Najmanje 250 listova 

Rezolucija 
skeniranja Najmanje 1200x1200 

ADF obavezan 

Duplex Obavezan automatski 

5  Toneri Količina Korisnik 

 

Tip Toner HP CB540A black, CLJ CP1215 / 
CP1515n/CP1518ni/CM1312nfi, 2200str. 

8 УНС 

Kompatibilnost Isključivo originalni toner 

 

PARTIJA 5 Softver 
1  Antivirusni softver tip 1 Količina Korisnik 

 
Vrsta softvera Najmanje 2-godišnja licenca za najmanje 

40 PC računara, zaštita u realnom 
vremenu, heuristička detekcija 

1(40) УК 

2  Aplikativni softver tip 1 Količina Korisnik 

 
Vrsta softvera Office Standard 2016 Single Open No 

Level Academic 021-10539 
15 УБ 

3  Antivirusni softver tip 2 Količina Korisnik 

 
Vrsta softvera AVG Anti-Virus Business Edition 

(dvogodišnja licenca) EDU 
15 УБ 

4  Aplikativni softver tip 2 Količina Korisnik 

 Vrsta softvera Microsoft Office H&B 2016 4 УБ 

5  PDF editor Količina Korisnik 

 Vrsta softvera ADOBE ACROBAT XI PRO REVIEW 3 УНС 

6  Program za izradu prezentacija Količina Korisnik 

 Vrsta softvera Prezi, Edu Pro, 5 year licence  2 УНС 

7  Alat za istraživanje tržišta Količina Korisnik 

 Vrsta softvera Monkey survey 5 years GOLD 1 УНС 

8  Program za vizuelnu analizu podataka Količina Korisnik 

 Vrsta softvera JMP Academic  3 УНС 

9  Program za analizu podataka i statistiku Količina Korisnik 

 Vrsta softvera Stata/SE 2 УНС 
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PARTIJA 6 Mrežna oprema 
1  Ruter  tip 1 Količina Korisnik 

 

Tip Mikrotik RB2011UiAS-RM ili 
odgovarajući 

2 УК 

Broj portiva Najmanje 10, od toga najmanje 5 
gigabitnih 

Dodatni portovi Najmanje 1xUSB , 1xSFP 

Napajanje kroz 
mrežu 

PoE in, PoE out 

RAM memorija Najmanje 128MB 

Procesor Najmanje 600MHz 

Format 19" 1U 

2  Svič sa 24 porta Količina Korisnik 

 

Tip TP-Link TL-SG1024D ili odgovarajući 2 УК 

Broj portova Najmanje 24 gigabitna porta 

Format 19" 1U 

 
Brzina 
prosleĎivanja 

Najmanje 35.7Mpps 
  

Serifikati FCC, CE, RoHS 

3  Upravljivi svič sa 52 porta Količina Korisnik 

 Tip Cisco SG 300-52 52 port Gigabit 
Managed Switch SRW2048-K9-EU ili 
odgovarajući 

5 УБ 

Broj portova Najmanje 50x 10/100/1000Mb + 2x 
Combo 

Upravljanje 
mrežom 

Podržane najmanje sledeće tehnologije: 
Static routing/Layer 3 switching 
between VLANs, IPV6 support, Dual 
Image support, Dual configuration fiels 
support, Remote management, Web 
GUI 

Kapacitet 
switching-a 64-
byte paketa 

Najmanje 77.38mpps 
 
 

Garancija Najmanje 5 godina podržana od strane 
proizvoĎača 

4  Upravljivi svič sa 28 portova Količina Korisnik 

 Tip Cisco SG 330-28 28 port Gigabit 
Managed Switch SRW2028-K9 ili 
odgovarajući 

2 УБ 

Broj portova Najmanje 26x 10/100/1000Mb + 2x 
Combo 
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Upravljanje 
mrežom 

Podržane najmanje sledeće tehnologije: 
Static routing/Layer 3 switching 
between VLANs, IPV6 support, Dual 
Image support, Dual configuration fiels 
support, Remote management, Web 
GUI 

Kapacitet 
switching-a 64-
byte paketa 

Najmanje 41.67mpps 
 
 

Garancija Najmanje 5 godina podržana od strane 
proizvoĎača 

5  Upravlјivi svič sa 24 porta Količina Korisnik 

 Tip Cisco Catalyst 2960 Plus 24 10/100 + 
2T/SFP LAN Base (WS-C2960+24TC-L) 
ili odgovarajući 

2 ВИШ 

Broj portova Najmanje 24 porta 10/100  

Dodatni portovi Najmanje 2 T/SFP porta 

Podržani 
protokoli 

Najmanje sledeći protokoli: STP, RSTP, 
VLAN, VTP, DTP, PAgP 

6  Upravlјivi svič sa 48 portova  Količina Korisnik 

 Tip Catalyst 2960 Plus 48 10/100 + 2T/SFP 
LAN Base (WS-C2960+48TC-L) ili 
odgovarajući 

1 ВИШ 

Broj portova Najmanje 48 portova 10/100  

Dodatni portovi Najmanje 2 T/SFP porta 

Podržani 
protokoli 

Najmanje sledeći protokoli: STP, RSTP, 
VLAN, VTP, DTP, PAgP 

7  Ruter tip 2 Količina Korisnik 

 Tip Cisco 2911 SRE Bundle, SRE 300, 
PVDM3-16, UC, SEC Lic. PAK (C2911-
VSEC-SRE/K9) ili odgovarajući 

1 ВИШ 

Broj portova Najmanje 4 1Gb Ethernet porta 

Podržani 
protokoli 

Najmanje sledeći protokoli: EIGRP, BGP, 
RIP, OSPF, GLBP 

Podržane 
tehnologije 

Najmanje: podrška za ACL, podrška za 
kriptografske funkcije 

8  Sigurnosni ureĎaj za računarsku mrežu  Količina Korisnik 

  Tip Cisco ASA 5512-X with SW, 6GE Data, 
1GE Mgmt, AC, 3DES/AES ili 
odgovarajući 

1 ВИШ 

Broj portova Najmanje 6 1Gb Ethernet porta 

Podržane 
tehnologije 

Najmanje podrška za sledeće: Firewall, 
IPS, IPSec/SSL VPN, 3DES/AES 

Propusni opseg Najmanje 1Gbit/s 
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PARTIJA 7 Oprema za dijagnostiku vozila 
1  Makazasta dizalica sa dodatnom makazastom 

podiznom platformom namenjena podešavanju 
geometrije trapa 

Količina Korisnik 

 Nosivost dizalice Najmanje 4000 kg;  1 ВИШ 

Nosivost makazaste 
podizne platforme 

Najmanje 2500 kg; 

Maksimalna visina 
podizanja dizalice 

2050 mm ili više; 

Maksimalna visina 
podizanja podizne 
platforme 

550 mm ili više; 

Mogućnost da se 
dizalica ukopa u pod 

Podržana 

Mogućnost za ugradnju 
obrtnih ploča za 
podešavanje geometrije 
trapa 

Podržana; 

Klizne ploče za zadnji 
most 

UgraĎene; 

Dužina rampe Najmanje 4700 mm; 

Vreme podizanja od 
minimalne do 
maksimalne visine 

Najviše 45s 

Vreme spuštanja od 
maksimalne do 
minimalne visine 

Najviše 35s 

Radni napon 220V/380V, 50Hz; 

Širina gazne staze 
rampe 

Najmanje 600 mm; 

Sertifiati Najmanje CE i TÜV sertifikati; 

Garancija Najmanje 36 meseci; 

Obim isporuke Kompletan ureĎaj, dostava, 
montaža, puštanje u rad i 
obuka; 

2  UreĎaj za podešavanje geometrije trapa Količina Korisnik 

 Tehnologija merenja 3D - bez elektronskih ureĎaja 
na točkovima; 

1 ВИШ 

Podrška Uključeno kompletno 
hardversko-softversko rešenje 
za podešavanje geometrije 
trapa; 
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Obrtne ploče U isporuku uključene dve 
prednje obrtne ploče 
kompatibilne sa makazastom 
dizalicom iz stavke 1 ove partije 

 Kompatibilnost Kompatibilan za rad sa 
makazastom dizalicom iz stavke 
1 ove partije (mogućnost 
merenja na različitim visinama) 

  

Napajanje 230V, 50Hz 

Sertifikati Najmanje CE sertifikat 

Garancija Najmanje 24 meseca 

Obim isporuke Kompletan ureĎaj, dostava, 
montaža, puštanje u rad i 
obuka; 

3  UreĎaj za kontrolu sile kočenja (merni valjci) Količina Korisnik 

 Podrška Uključeno kompletno 
softversko-hardversko rešenje 
za liniju za ispitivanje kočne sile 

1 ВИШ 

Opseg kočne sile koji se 
može meriti 

0-8kN ili šire 

Brzina pri testiranju 5 km/h ili više 

Maksimalno opterećenje 
pri testiranju 

2,5 tone ili više 

Maksimalno opterećenje 
pri prelasku vozila 

4 tone ili više 

Režimi rada Ručni ili automatski sa izborom 
pomoću daljinskog upravljača 

Nivo zaštite Najmanje IP54 

Sertifikati Najmanje CE sertifikat 

Garancija Najmanje 24 meseca 

Obim isporuke Kompletan ureĎaj, dostava, 
montaža, puštanje u rad i 
obuka; 
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 III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗЈН И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 
ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава 
обавезне услове за учешће, дефинисане чл. 75. ЗЈН, а испуњеност 
обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, доказује на 
начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 
 
 
Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V 
ове конкурсне документације), којом 
понуђач под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу потврђује 
да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. 
тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 
 
 

2. 

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

3. 

 
Да је измирио доспеле порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике 
Србије или стране државе када 
има седиште на њеној територији 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на 
снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити 
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује 
на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1)  ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V 
ове конкурсне документације), 
којом понуђач под пуном 
материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да 
испуњава додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке из чл. 76. 
ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом.  

 

 
 
 

Да понуђач у периоду од шест 
месеци пре објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу 
јавних набавки није био неликвидан 
(период од 14.8.2016. - 14.2.2017. 
године). 

2)  ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ 

 

Понуђач треба да поседује: (у 
својини или по основу лизинга или 
закупа или по другом правном 
основу) најмање једно возило. 

3)  КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 
 
 

Понуђач мора да има најмање 2 
запослена лица. 

 

 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/2017 Страна 34/209 

  

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним 
бројем 1, 2, 3. и 4. и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 
1, 2, 3. и 4, у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем 
ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 
75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном документацијом.  

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. ЗЈН, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави 
ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у поглављу V ове конкурсне 
документације), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и 
оверену печатом.  

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а 
додатне услове испуњавају заједно. У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у 
поглављу V ове конкурсне документације), мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 Понуђач је дужан да без одлагања писано 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. 

 Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, затражи да достави копију 
захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на  увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у 
остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  

Докази које ће наручилац захтевати су: 

 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у 

табеларном приказу обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно 
извод из регистра надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, 
односно извод из одговарајућег регистра. 
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2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 
основног суда на чијем подручју се налази седиште 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. Напомена: Уколико 
уверење Основног суда не обухвата податке из казнене евиденције за 
кривична дела која су у надлежности редовног кривичног одељења Вишег 
суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, 
односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 
којом се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде и кривично дело примања мита; 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у 
табеларном приказу обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија 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 
надлежног органа да се понуђач налази у поступку приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
1) Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1.) наведен у табеларном 

приказу додатних услова – Доказ: 

Доказ за правно 
лице, 
предузетнике и 
физичка лица:  

Потврда Народне банке Србије, чији датум издавања не може бити 
старији од дана објављивања позива за подношење понуда, да понуђач у 
периоду од 14.8.2016. - 14.2.2017. године, није био неликвидан, с тим да 
понуђач није у обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно 
доступни на интернет страници Народне банке Србије) 
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2) Технички капацитет, услов под редним бројем 2.) наведен у табеларном 

приказу додатних услова – Доказ: 

Доказ за 
правно лице:  

Фотокопија саобраћајне дозволе или очитана саобраћајна дозвола, а уколико 
возило није у својини понуђача и копија закљученог уговора који представља 
неки од наведених правних основа за поседовање возила.  

Доказ за 
предузетнике:  

Фотокопија саобраћајне дозволе или очитана саобраћајна дозвола, а уколико 
возило није у својини понуђача и копија закљученог уговора који представља 
неки од наведених правних основа за поседовање возила. 

Доказ за 
физичко лице:  

Фотокопија саобраћајне дозволе или очитана саобраћајна дозвола, а уколико 
возило није у својини понуђача и копија закљученог уговора који представља 
неки од наведених правних основа за поседовање возила. 

 
3) Кадровски капацитет, услов под редним бројем 3.) наведен у табеларном 

приказу додатних услова – Доказ: 

Доказ за правно 
лице, 
предузетнике и 
физичка лица:  

Копија образаца М-3а, М, МА или других одговарајућих образаца, из 
којих се види да су запослена лица пријављена на пензијско осигурање, 
за сваког запосленог појединачно.  

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 
привредне регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН. 
 
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе. 
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IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
1. Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде за све партије ће се извршити применом 
критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац 
извршити доделу уговора у ситуацији када постоје две или више понуда 
са једнаким бројем пондера или истом понуђеном ценом  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као 
најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума 
није могуће донети одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити 
понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће писано обавестити све 
понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 
жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку најнижу 
понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе 
понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте величине и боје, те ће 
све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. 
Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 

1) Образац понуде (Образац 1); 

2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2а - за партију 1, Образац 2б -за партију 2, Образац 2в - за 

партију 3, Образац 2г - за партију 4, Образац 2д - за партију 5, Образац 

2ђ - за партију 6, Образац 2е - за партију 7); 

3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном 

документацијом (Образац 5); 

6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 6); 

7) Образац спецификације техничких карактеристика и гаранције за 

понуђену опрему (Образац 7а - за партију 1, Образац 7б -за партију 2, 

Образац 7в - за партију 3, Образац 7г - за партију 4, Образац 7д - за 

партију 5, Образац 7ђ - за партију 6, Образац 7е - за партију 7). 
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(ОБРАЗАЦ 1) 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за партију бр. ______ 
јавне набавке опреме за образовне потребе ЈН број 5/2017  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПРЕМА ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ - ПАРТИЈА БРОЈ: ______ (уписати 
број партије за коју се подноси понуда) 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Рок и начин плаћања 
 

У року до 45 дана од дана пријема фактуре, у 
складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима 
измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12). 

 
Рок важења понуде (не 
мање од 30 дана) 
 

 

 
Рок испоруке (не више од 60 
дана) 
 

 

 
Место и начин испоруке 
 

На адреси седишта наручиоца који је назначен 
као корисник. 

 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________  ______________________________ 
 
 
Напомене:  
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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће 
попуњавати образац понуде за сваку партију посебно. 
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(ОБРАЗАЦ 2а) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 1 - Персонални рачунари, делови и опрема 

 Р.бр. Предмет ЈН Кол. Корисник Јединична цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена  без 
ПДВ-а  

[1] [2] [3] [4] [5] [6=(3x5)] 

1.  Десктоп рачунар тип 1 80 БМУ   

2.  Десктоп рачунар тип 2 26 БМУ   

3.  Лаптоп рачунар тип 1 8 БМУ   

4.  SSD Хард диск тип 1 40 БМУ   

5.  Екстерни хард диск тип 1 2 БМУ   

6.  Уређај за безпрекидно напајање тип 1 1 БМУ   

7.  Меморијска картица тип 1 1 БМУ   

[а] Међузбир БМУ без ПДВ-а   

8.  All-in-one рачунар тип 1 47 УК   

9.  Ultrabook рачунар тип 1 4 УК   

10.  Радна станица 1 УК   

11.  Монитор 1 УК   

12.  Меморијска картица тип 2 2 УК   

13.  Екстерни хард диск тип 2 4 УК   

14.  Лаптоп рачунар тип 2 2 УК   

15.  Уређај за беспрекидно напајање тип 2 2 УК   
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16.  Скенер 1 УК   

[б] Међузбир УК без ПДВ-а  

17.  Десктоп рачунар тип 3 15 УБ   

18.  Десктоп рачунар тип 4 - brand name 9 УБ   

19.  Лаптоп рачунар тип 3 4 УБ   

20.  SSD Хард диск тип 1 3 УБ   

21.  SSD Хард диск тип 2 3 УБ   

[в] Међузбир УБ без ПДВ-а  

22.  All-in-one рачунар тип 2 2 УНС   

23.  All-in-one рачунар тип 3 1 УНС   

24.  All-in-one рачунар тип 4 2 УНС   

25.  Лаптоп рачунар тип 4 14 УНС   

26.  Лаптоп рачунар тип 5 4 УНС   

27.  Лаптоп рачунар тип 6 5 УНС   

28.  Лаптоп рачунар тип 7 2 УНС   

29.  Ранац за лаптоп 2 УНС   

30.  Рачунарски звучници 2 УНС   

31.  Таблет тип 1 4 УНС   

32.  Таблет тип 2 2 УНС   

33.  Таблет тип 3 2 УНС   

34.  Графичка табла 5 УНС   
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35.  Хард диск 8 УНС   

[г] Међузбир УНС без ПДВ-а  

36.  Ultrabook рачунар тип 2 2 ВИШ   

[д] Међузбир ВИШ без ПДВ-а  

УКУПНО ЗА ПАРТРИЈУ 1  

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони [5] уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони [6] уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи 

јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони [5]) са траженим количинама (које су наведене у колони [3]);  
 у поља за Међузбир у колони [6] уписати збир укупних цена без ПДВ-а свих предмета за одговарајућег корисника; 
 у последњем реду уписати понуђену цену за целокупну партију без ПДВ-а, која мора бити једнака и збиру свих 

укупних цена без ПДВ-а и збиру свих Међузбирова без ПДВ-а. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 2б) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 2 - Аудио и видео опрема 
 Р.бр. Предмет ЈН Кол. Корисник Јединична цена 

без ПДВ-а 
Укупна цена  без 

ПДВ-а  

[1] [2] [3] [4] [5] [6=(3x5)] 

1.  Пакет за снимање звука 1 БМУ   

2.  Микрофон  тип 1 1 БМУ   

3.  Ефект процесор 1 БМУ   

4.  Предпојачало 1 БМУ   

5.  Студијске слушалице 1 БМУ   

6.  Акустични филтер 1 БМУ   

7.  Клавијатура са 49 дирки 1 БМУ   

8.  Професионални поп филтер 2 БМУ   

9.  Сталак за микрофон 2 БМУ   

10.  Микрофонски каблови 2 БМУ   

11.  Каблови за звучнике 2 БМУ   

12.  4К камера 1 БМУ   

13.  Web камера 1 БМУ   

14.  АВ енкодер USB 3.0 1 БМУ   

[а] Међузбир БМУ без ПДВ-а   
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15.  DSLR фотоапарат тип 1 1 УК   

16.  Објектив тип 1 1 УК   

17.  Микрофон тип 2 1 УК   

18.  Бежичне слушалице 1 УК   

19.  Телевизор 2 УК   

20.  Пројектор тип 1 3 УК   

21.  Платно за пројектор 2 УК   

22.  Платно за пројектор електрично 2 УК   

[б] Међузбир УК без ПДВ-а  

23.  Пројектор тип 2 1 УНС   

24.  DSLR фотоапарат тип  2 1 УНС   

25.  Меморијска картица 1 УНС   

26.  Торбица 1 УНС   

27.  Резервна батерија 1 УНС   

28.  Статив 1 УНС   

[г] Међузбир УНС без ПДВ-а  

УКУПНО ЗА ПАРТРИЈУ 2  
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони [5] уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони [6] уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи 

јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони [5]) са траженим количинама (које су наведене у колони [3]);  
 у поља за Међузбир у колони [6] уписати збир укупних цена без ПДВ-а свих предмета за одговарајућег корисника; 
 у последњем реду уписати понуђену цену за целокупну партију без ПДВ-а, која мора бити једнака и збиру свих 

укупних цена без ПДВ-а и збиру свих Међузбирова без ПДВ-а. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 2в) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 3 - Рачунарски сервери, делови и опрема 
 Р.бр. Предмет ЈН Кол. Корисник Јединична цена 

без ПДВ-а 
Укупна цена  без 

ПДВ-а  

[1] [2] [3] [4] [5] [6=(3x5)] 

1.  Хард диск тип 1 2 БМУ   

2.  Хард диск тип 2 1 БМУ   

[а] Међузбир БМУ без ПДВ-а   

3.  Рек сервер тип 1 2 УК   

4.  Хард диск тип 3 8 УК   

[б] Међузбир УК без ПДВ-а  

5.  Рек сервер тип 2 2 УБ   

6.  UPS Rackmount (3U)/Tower 1 УБ   

[в] Међузбир УБ без ПДВ-а  

7.  Рек сервер тип 3 2 ВИШ   

8.  Серверска управљачка конзола за уградњу 
у ормар 

1 ВИШ   

9.  Уређај за беспрекидно напајање за 
уградњу у рек ормар 

1 ВИШ   

10.  Рек ормар 1 ВИШ   

[д] Међузбир ВИШ без ПДВ-а  

УКУПНО ЗА ПАРТРИЈУ 3  
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони [5] уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони [6] уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи 

јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони [5]) са траженим количинама (које су наведене у колони [3]);  
 у поља за Међузбир у колони [6] уписати збир укупних цена без ПДВ-а свих предмета за одговарајућег корисника; 
 у последњем реду уписати понуђену цену за целокупну партију без ПДВ-а, која мора бити једнака и збиру свих 

укупних цена без ПДВ-а и збиру свих Међузбирова без ПДВ-а. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 2г) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 4 - Штампачи 

 Р.бр. Предмет ЈН Кол. Корисник Јединична цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена  без 
ПДВ-а  

[1] [2] [3] [4] [5] [6=(3x5)] 

1.  Баркод штампач 1 УК   

2.  Ласерски штампач 1 УК   

[б] Међузбир УК без ПДВ-а  

3.  Мултифункционални штампач тип 1 1 УНС   

4.  Мултифункционални штампач тип 2 3 УНС   

5.  Тонери 8 УНС   

[г] Међузбир УНС без ПДВ-а  

УКУПНО ЗА ПАРТРИЈУ 4  

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони [5] уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони [6] уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи 

јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони [5]) са траженим количинама (које су наведене у колони [3]);  
 у поља за Међузбир у колони [6] уписати збир укупних цена без ПДВ-а свих предмета за одговарајућег корисника; 
 у последњем реду уписати понуђену цену за целокупну партију без ПДВ-а, која мора бити једнака и збиру свих 

укупних цена без ПДВ-а и збиру свих Међузбирова без ПДВ-а. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 2д) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 5 -  Софтвер 
 Р.бр. Предмет ЈН Кол. Корисник Јединична цена 

без ПДВ-а 
Укупна цена  без 

ПДВ-а  

[1] [2] [3] [4] [5] [6=(3x5)] 

1.  Антивирусни софтвер тип 1 1(40) УК   

[б] Међузбир УК без ПДВ-а  

2.  Апликативни софтвер тип 1 15 УБ   

3.  Антивирусни софтвер тип 2 15 УБ   

4.  Апликативни софтвер тип 2 4 УБ   

[в] Међузбир УБ без ПДВ-а  

5.  PDF едитор 3 УНС   

6.  Програм за израду презентација 2 УНС   

7.  Алат за истраживање тржишта 1 УНС   

8.  Програм за визуелну анализу података 3 УНС   

9.  Програм за анализу података и статистику 2 УНС   

[г] Међузбир УНС без ПДВ-а  

УКУПНО ЗА ПАРТРИЈУ 5  
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони [5] уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони [6] уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи 

јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони [5]) са траженим количинама (које су наведене у колони [3]);  
 у поља за Међузбир у колони [6] уписати збир укупних цена без ПДВ-а свих предмета за одговарајућег корисника; 
 у последњем реду уписати понуђену цену за целокупну партију без ПДВ-а, која мора бити једнака и збиру свих 

укупних цена без ПДВ-а и збиру свих Међузбирова без ПДВ-а. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 2ђ) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 6 - Мрежна опрема 

 Р.бр. Предмет ЈН Кол. Корисник Јединична цена 
без ПДВ-а 

Укупна цена  без 
ПДВ-а  

[1] [2] [3] [4] [5] [6=(3x5)] 

1.  Рутер тип 1 2 УК   

2.  Свич са 24 порта 2 УК   

[б] Међузбир УК без ПДВ-а  

3.  Управљиви свич са 52 порта 5 УБ   

4.  Управљиви свич са 28 портова 2 УБ   

[в] Међузбир УБ без ПДВ-а  

5.  Управљиви свич са 24 порта 2 ВИШ   

6.  Управљиви свич са 48 портова 1 ВИШ   

7.  Рутер тип 2 1 ВИШ   

8.  Сигурносни уређај за рачунарску мрежу 1 ВИШ   

[д] Међузбир ВИШ без ПДВ-а  

УКУПНО ЗА ПАРТРИЈУ 6  
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони [5] уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони [6] уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи 

јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони [5]) са траженим количинама (које су наведене у колони [3]);  
 у поља за Међузбир у колони [6] уписати збир укупних цена без ПДВ-а свих предмета за одговарајућег корисника; 
 у последњем реду уписати понуђену цену за целокупну партију без ПДВ-а, која мора бити једнака и збиру свих 

укупних цена без ПДВ-а и збиру свих Међузбирова без ПДВ-а. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 2е) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 7 - Опрема за дијагностику возила 
 Р.бр. Предмет ЈН Кол. Корисник Јединична цена 

без ПДВ-а 
Укупна цена  без 

ПДВ-а  

[1] [2] [3] [4] [5] [6=(3x5)] 

1.  Маказаста дизалица са додатном 
маказастом подизном платформом 
намењена подешавању геометрије трапа 

1 ВИШ   

2.  Уређај за подешавање геометрије трапа 1 ВИШ   

3.  Уређај за контролу силе кочења (мерни 
ваљци) 

1 ВИШ   

[д] Међузбир ВИШ без ПДВ-а  

УКУПНО ЗА ПАРТРИЈУ 1  

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони [5] уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колони [6] уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако што се помножи 

јединична цена без ПДВ-а (наведена у колони [5]) са траженим количинама (које су наведене у колони [3]);  
 у поља за Међузбир у колони [6] уписати збир укупних цена без ПДВ-а свих предмета за одговарајућег корисника; 
 у последњем реду уписати понуђену цену за целокупну партију без ПДВ-а, која мора бити једнака и збиру свих 

укупних цена без ПДВ-а и збиру свих Међузбирова без ПДВ-а. 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања 
понуде, како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
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 4) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду 
у поступку јавне набавке Опреме за образовне потребе број 5/2017 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 ЗЈН 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) ЗЈН. 
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 5) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И 
ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  

ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 
 

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 Опреме за образовне потребе број 5/2017, 
испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну 
јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН); 

5) Понуђач испуњава додатне услове: 
a) Понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан (период од 14.8.2016. - 
14.2.2017. године). 

b) Укупна вредност испоручених добара која су предмет јавне набавке у 2014., 
2015. и 2016. години – минимум 5.000.000,00 динара укупно без ПДВ за сваку од 
партија за коју понуђач подноси понуду. 

c) Понуђач поседује: (у својини или по основу лизинга или закупа или по другом 
правном основу) најмање једно возило. 

d) Понуђач има најмање 2 запослена лица. 
 
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, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
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(ОБРАЗАЦ 6) 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ 
ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 
     

 
 

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 Опреме за образовне потребе број 
5/2017, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

3) 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) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) 
ЗЈН); 

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 
 

 
 

 
Место:_____________                                                            Подизвођач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 7а) 
 

ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 1 - Персонални рачунари, делови и опрема 

Р.бр 
 

Предмет ЈН 
 

Кол. 
 

Кори- 
сник 

 

Гарантни 
рок 

(месеци) 

Произвођач и модел 
 

Линк ка страници произвођача 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1.  Десктоп рачунар тип 
1 

80 БМУ  Процесор   

Меморија   

Хард диск 1   

Хард диск 2   

Матична 
плоча 

  

Кућиште   

Миш   

Тастатура   

Монитор   

2.  Десктоп рачунар тип 
2 

26 БМУ  Процесор   

Меморија   

Хард диск 1   

Хард диск 2   

Матична 
плоча 

  

Кућиште   

Миш   

Тастатура   

Монитор   
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3.  Лаптоп рачунар тип 
1 

8 БМУ    

4.  SSD Хард диск тип 1 40 БМУ    

5.  Екстерни хард диск 
тип 1 

2 БМУ    

6.  Уређај за 
безпрекидно 
напајање тип 1 

1 БМУ    

7.  Меморијска картица 
тип 1 

1 БМУ    

8.  All-in-one рачунар 
тип 1 

47 УК    

9.  Ultrabook рачунар 
тип 1 

4 УК    

10.  Радна станица 1 УК  Procesor   

Matična 

ploča 

  

Grafička 

karta 

  

RAM 

memorija 

  

Hard disk   

SSD disk   

Napajanje   

Kućište   

Hlađenje   

Optički 

uređaj 

  

11.  Монитор 1 УК    

12.  Меморијска картица 
тип 2 

2 УК    
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13.  Екстерни хард диск 
тип 2 

4 УК    

14.  Лаптоп рачунар тип 
2 

2 УК    

15.  Уређај за 
беспрекидно 
напајање тип 2 

2 УК    

16.  Скенер 1 УК    

17.  Десктоп рачунар тип 
3 

15 УБ  Procesor   

Matična 

ploča 

  

Memorija   

HDD   

Grafička 

kartica 

  

Optički 

uređaj 

  

Napajanje   

Kućište   

Miš   

Tastatura   

Monitor   

18.  Десктоп рачунар тип 
4 - brand name 

9 УБ  Tip   

Kućište   

Procesor   

Matična 

ploča 

  

Memorija   

Hard disk   
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Napajanje   

Periferni 

uređaji 

  

Zvučnici   

19.  Лаптоп рачунар тип 
3 

4 УБ    

20.  SSD Хард диск тип 1 3 УБ    

21.  SSD Хард диск тип 2 3 УБ    

22.  All-in-one рачунар 
тип 2 

2 УНС    

23.  All-in-one рачунар 
тип 3 

1 УНС    

24.  All-in-one рачунар 
тип 4 

2 УНС    

25.  Лаптоп рачунар тип 
4 

14 УНС    

26.  Лаптоп рачунар тип 
5 

4 УНС    

27.  Лаптоп рачунар тип 
6 

5 УНС    

28.  Лаптоп рачунар тип 
7 

2 УНС    

29.  Ранац за лаптоп 2 УНС    

30.  Рачунарски 
звучници 

2 УНС    

31.  Таблет тип 1 4 УНС    

32.  Таблет тип 2 2 УНС    
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33.  Таблет тип 3 2 УНС    

34.  Графичка табла 5 УНС    

35.  Хард диск 8 УНС    

36.  Ultrabook рачунар 
тип 2 

2 ВИШ    

 
Упутство за попуњавање обрасца спецификације техничких карактеристика и гаранције за понуђену опрему:  

 
Понуђач треба да попуни образац спецификације техничких карактеристика и гаранције за понуђену опрему на следећи 
начин: 

 у колони [5] уписати трајање гарантног рока у месецима, а у складу са захтевима из табеле Техничке спецификације 
на стр. 6 до 31 конкурсне документације; 

 у колони [6] уписати назив произвођача и модела који је у понуди за сваку од ставки;  
 у колони [7] уписати Web адресу (линк) ка страници произвођача на којој је могуће утврдити да техничке 

карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа у потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке 
спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације. 
НАПОМЕНА: Колона [7] се НЕ ПОПУЊАВА ако се прилаже папирни доказ (копија потврде или сертификата) 
произвођача на основу које је могуће утврдити да техничке карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа 
у потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације 

 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 7б) 
 

ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 2 - - Аудио и видео опрема 

Р.бр 
 

Предмет ЈН 
 

Кол. 
 

Кори- 
сник 

 

Гарантни 
рок 

(месеци) 

Произвођач и модел 
 

Линк ка страници произвођача 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1.  Пакет за снимање 
звука 

1 БМУ    

2.  Микрофон тип 1 1 БМУ    

3.  Ефект процесор 1 БМУ    

4.  Предпојачало 1 БМУ    

5.  Студијске 
слушалице 

1 БМУ    

6.  Акустични филтер 1 БМУ    

7.  Клавијатура са 49 
дирки 

1 БМУ    

8.  Професионални 
поп филтер 

2 БМУ    

9.  Сталак за 
микрофон 

2 БМУ    

10.  Микрофонски 
каблови 

2 БМУ    

11.  Каблови за 
звучнике 

2 БМУ    

12.  4К камера 1 БМУ    

13.  Web камера 1 БМУ    

14.  АВ енкодер USB 
3.0 

1 БМУ    

15.  DSLR фотоапарат 
тип 1 

1 УК    

16.  Објектив тип 1 1 УК    
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17.  Микрофон тип 2 1 УК    

18.  Бежичне 
слушалице 

1 УК    

19.  Телевизор 2 УК    

20.  Пројектор тип 1 3 УК    

21.  Платно за 
пројектор 

2 УК    

22.  Платно за 
пројектор електр. 

2 УК    

23.  Пројектор тип 2 1 УНС    

24.  DSLR фотоапарат 
тип 2 

1 УНС    

25.  Меморијска 
картица 

1 УНС    

26.  Торбица 1 УНС    

27.  Резервна батерија 1 УНС    

28.  Статив 1 УНС    

Упутство за попуњавање обрасца спецификације техничких карактеристика и гаранције за понуђену опрему:  
Понуђач треба да попуни образац спецификације техничких карактеристика и гаранције за понуђену опрему на следећи 
начин: 

 у колони [5] уписати трајање гарантног рока у месецима, а у складу са захтевима из табеле Техничке спецификације 
на стр. 6 до 31 конкурсне документације; 

 у колони [6] уписати назив произвођача и модела који је у понуди за сваку од ставки;  
 у колони [7] уписати Web адресу (линк) ка страници произвођача на којој је могуће утврдити да техничке 

карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа у потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке 
спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације. 
НАПОМЕНА: Колона [7] се НЕ ПОПУЊАВА ако се прилаже папирни доказ (копија потврде или сертификата) 
произвођача на основу које је могуће утврдити да техничке карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа 
у потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 7в) 
 

ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ 
 

ПАРТИЈА БРОЈ 3 - - Рачунарски сервери, делови и опрема 
Р.бр 

 
Предмет ЈН 

 
Кол. 

 
Кори- 
сник 

 

Гарантни 
рок 

(месеци) 

Произвођач и модел 
 

Линк ка страници произвођача 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1.  Хард диск тип 1 2 БМУ    

2.  Хард диск тип 2 1 БМУ    

3.  Рек сервер тип 1 2 УК  Tip   

Procesor   

RAM 

Memorija 

  

Format   

4.  Хард диск тип 3 8 УК    

5.  Рек сервер тип 2 2 УБ  Tip   

Tip kućišta   

Procesori   

Radna 

memorija 

  

Optički 

uređaj 

  

Skladištenje 

podataka 

  

Napajanje   

6.  UPS Rackmount 
(3U)/Tower 

1 УБ    

7.  Рек сервер тип 3 2 ВИШ  Tip   

Procesori   
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Radna 

memorija 

  

Skladištenje 

podataka 

  

Optički 

uređaj 

  

8.  Серверска управ. 
конзола за уград. 
у ормар 

1 ВИШ    

9.  Уређај за беспр. 
напајање за угр. у 
рек ормар 

1 ВИШ    

10.  Рек ормар 1 ВИШ    

 
Упутство за попуњавање обрасца спецификације техничких карактеристика и гаранције за понуђену опрему:  

 
Понуђач треба да попуни образац спецификације техничких карактеристика и гаранције за понуђену опрему на следећи 
начин: 

 у колони [5] уписати трајање гарантног рока у месецима, а у складу са захтевима из табеле Техничке спецификације 
на стр. 6 до 31 конкурсне документације; 

 у колони [6] уписати назив произвођача и модела који је у понуди за сваку од ставки;  
 у колони [7] уписати Web адресу (линк) ка страници произвођача на којој је могуће утврдити да техничке 

карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа у потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке 
спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације. 
НАПОМЕНА: Колона [7] се НЕ ПОПУЊАВА ако се прилаже папирни доказ (копија потврде или сертификата) 
произвођача на основу које је могуће утврдити да техничке карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа 
у потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 7г) 
 

ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ 
 

ПАРТИЈА БРОЈ 4 - Штампачи  
Р.бр 

 
Предмет ЈН 

 
Кол. 

 
Кори- 
сник 

 

Гарантни 
рок 

(месеци) 

Произвођач и модел 
 

Линк ка страници произвођача 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1.  Баркод штампач 1 УК    

2.  Ласерски штампач 1 УК    

3.  Мултифункци. 
штампач тип 1 

1 УНС    

4.  Мултифункц. 
штампач тип 2 

3 УНС    

5.  Тонери 8 УНС    

 
Упутство за попуњавање обрасца спецификације техничких карактеристика и гаранције за понуђену опрему:  

 
Понуђач треба да попуни образац спецификације техничких карактеристика и гаранције за понуђену опрему на следећи 
начин: 

 у колони [5] уписати трајање гарантног рока у месецима, а у складу са захтевима из табеле Техничке спецификације 
на стр. 6 до 31 конкурсне документације; 

 у колони [6] уписати назив произвођача и модела који је у понуди за сваку од ставки;  
 у колони [7] уписати Web адресу (линк) ка страници произвођача на којој је могуће утврдити да техничке 

карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа у потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке 
спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације. 
НАПОМЕНА: Колона [7] се НЕ ПОПУЊАВА ако се прилаже папирни доказ (копија потврде или сертификата) 
произвођача на основу које је могуће утврдити да техничке карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа 
у потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 7д) 
 

ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 5 -  Софтвер 

Р.бр
. 
 

Предмет ЈН 
 

Кол. 
 

Кори- 
сник 

 

Гарантни 
рок 

(месеци) 

Произвођач и модел 
 

Линк ка страници произвођача 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1.  Антивирусни 
софтвер тип 1 

1 
(40) 

УК    

2.  Апликативни 
софтвер тип 1 

1
5 

УБ    

3.  Антивирусни 
софтвер тип 2 

1
5 

УБ    

4.  Апликативни 
софтвер тип 2 

4 УБ    

5.  PDF едитор 3 УНС    

6.  Програм за израду 
презентација 

2 УНС    

7.  Алат за 
истраживање 
тржишта 

1 УНС    

8.  Програм за 
визуелну анализу 
података 

3 УНС    

9.  Програм за 
анализу података 
и статистику 

2 УНС    
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Упутство за попуњавање обрасца спецификације техничких карактеристика и гаранције за понуђену опрему:  
 
Понуђач треба да попуни образац спецификације техничких карактеристика и гаранције за понуђену опрему на следећи 
начин: 

 у колони [5] уписати трајање гарантног рока у месецима, а у складу са захтевима из табеле Техничке спецификације 
на стр. 6 до 31 конкурсне документације; 

 у колони [6] уписати назив произвођача и модела који је у понуди за сваку од ставки;  
 у колони [7] уписати Web адресу (линк) ка страници произвођача на којој је могуће утврдити да техничке 

карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа у потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке 
спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације. 
НАПОМЕНА: Колона [7] се НЕ ПОПУЊАВА ако се прилаже папирни доказ (копија потврде или сертификата) 
произвођача на основу које је могуће утврдити да техничке карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа 
у потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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(ОБРАЗАЦ 7ђ) 
 

ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 6 - Мрежна опрема 

Р.бр 
 

Предмет ЈН 
 

Кол. 
 

Кори- 
сник 

 

Гарантни 
рок 

(месеци) 

Произвођач и модел 
 

Линк ка страници произвођача 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1.  Рутер тип 1 2 УК    

2.  Свич са 24 порта 2 УК    

3.  Управљиви свич 
са 52 порта 

5 УБ    

4.  Управљиви свич 
са 28 портова 

2 УБ    

5.  Управљиви свич 
са 24 порта 

2 ВИШ    

6.  Управљиви свич 
са 48 портова 

1 ВИШ    

7.  Рутер тип 2 1 ВИШ    

8.  Сигурносни уређај 
за рачунарску 
мрежу 

1 ВИШ    
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Упутство за попуњавање обрасца спецификације техничких карактеристика и гаранције за понуђену опрему:  
 
Понуђач треба да попуни образац спецификације техничких карактеристика и гаранције за понуђену опрему на следећи 
начин: 

 у колони [5] уписати трајање гарантног рока у месецима, а у складу са захтевима из табеле Техничке спецификације 
на стр. 6 до 31 конкурсне документације; 

 у колони [6] уписати назив произвођача и модела који је у понуди за сваку од ставки;  
 у колони [7] уписати Web адресу (линк) ка страници произвођача на којој је могуће утврдити да техничке 

карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа у потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке 
спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације. 
НАПОМЕНА: Колона [7] се НЕ ПОПУЊАВА ако се прилаже папирни доказ (копија потврде или сертификата) 
произвођача на основу које је могуће утврдити да техничке карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа 
у потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/2017 Страна 75/209 

  

 

(ОБРАЗАЦ 7е) 
 

ОБРАЗАЦ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ ТЕХНИЧКИХ КАРАКТЕРИСТИКА И ГАРАНЦИЈЕ ЗА ПОНУЂЕНУ ОПРЕМУ 
 
ПАРТИЈА БРОЈ 7 - Опрема за дијагностику возила 

Р.бр 
 

Предмет ЈН 
 

Кол. 
 

Кори- 
сник 

 

Гарантни 
рок 

(месеци) 

Произвођач и модел 
 

Линк ка страници произвођача 
 

[1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 

1.  Маказаста дизалица са 
додатном маказастом 
подизном платформом 
намењена 
подешавању 
геометрије трапа 

1 ВИШ    

2.  Уређај за подешавање 
геометрије трапа 

1 ВИШ    

3.  Уређај за контролу 
силе кочења (мерни 
ваљци) 

1 ВИШ    

 
Упутство за попуњавање обрасца спецификације техничких карактеристика и гаранције за понуђену опрему:  

 
Понуђач треба да попуни образац спецификације техничких карактеристика и гаранције за понуђену опрему на следећи 
начин: 

 у колони [5] уписати трајање гарантног рока у месецима, а у складу са захтевима из табеле Техничке спецификације 
на стр. 6 до 31 конкурсне документације; 

 у колони [6] уписати назив произвођача и модела који је у понуди за сваку од ставки;  
 у колони [7] уписати Web адресу (линк) ка страници произвођача на којој је могуће утврдити да техничке 

карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа у потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке 
спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације. 
НАПОМЕНА: Колона [7] се НЕ ПОПУЊАВА ако се прилаже папирни доказ (копија потврде или сертификата) 
произвођача на основу које је могуће утврдити да техничке карактеристике и трајање гаранције понуђеног производа 
у потпуности одговарају захтевима из табеле Техничке спецификације на стр. 6 до 31 конкурсне документације 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - БМУ1 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 

 
(Партија 1 - наручилац БМУ) 

Персонални рачунари, делови и опрема / Рачунарска опрема и материјал 

 
Закључен између: 
Наручиоца, Универзитет Метрополитан Београд, са седиштем у Београду, 
улица Тадеуша Кошћушка број 63, ПИБ: 106922471, Матични број: 17799614,  
Телефон: 011/203-08-85 Телефакс: 011/203-06-28, кога заступа.ректор, проф. др 
Драган Домазет, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опреме за образовне потребе 
намењене реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија 
кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short 
cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-
SP, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, интернет 
страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Персоналних рачунара, делова и 
опреме (Партија 1). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Персоналних рачунара, делова и опреме и то 
ставки од 1 до 7 из Обрасца 2а у количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2а поље [a] 
Међузбир БМУ) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2а поље [a] Међузбир БМУ) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана 
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пријема фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), 
а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на 
рачун број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока важности уговора. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет Метрополитан Београд, 
Београд, ул. Тадеуша Кошћушка бр. 63 или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7а).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
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који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Дејан Деврња. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Драган Домазет директор, ___________________ 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/2017 Страна 82/209 

  

 

 

VI  МОДЕЛ УГОВОРА- БМУ2 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 

 
(Партија 2 - наручилац БМУ) 

Аудио и видео опрема / Телевизијска и аудиовизуелна опрема 
 
Закључен између: 
Наручиоца, Универзитет Метрополитан Београд, са седиштем у Београду, 
улица Тадеуша Кошћушка број 63, ПИБ: 106922471, Матични број: 17799614,  
Телефон: 011/203-08-85 Телефакс: 011/203-06-28, кога заступа.ректор, проф. др 
Драган Домазет, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Аудио и видео опреме (Партија 2). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Аудио и видео опреме и то ставки од 1 до 14 из 
Обрасца 2б у количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2б поље [a] 
Међузбир БМУ) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2б поље [a] Међузбир БМУ) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана 
пријема фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
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новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), 
а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на 
рачун број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет Метрополитан Београд, 
Београд, ул. Тадеуша Кошћушка бр. 63 или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7б).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/2017 Страна 86/209 

  

 

је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Дејан Деврња. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Драган Домазет директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - БМУ3 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 

  

(Партија 3 - наручилац БМУ) 

Рачунарски сервери, делови и опрема / Сервери 
 

Закључен између: 
Наручиоца, Универзитет Метрополитан Београд, са седиштем у Београду, 
улица Тадеуша Кошћушка број 63, ПИБ: 106922471, Матични број: 17799614,  
Телефон: 011/203-08-85 Телефакс: 011/203-06-28, кога заступа.ректор, проф. др 
Драган Домазет, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Рачунарских сервера, делова и 
опреме (Партија 3). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Рачунарских сервера, делова и опреме и то ставки 
од 1 до 2 из Обрасца 2в у количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2в поље [a] 
Међузбир БМУ) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2в поље [a] Међузбир БМУ) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана 
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пријема фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), 
а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на 
рачун број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет Метрополитан Београд, 
Београд, ул. Тадеуша Кошћушка бр. 63 или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7в).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/2017 Страна 92/209 

  

 

који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Дејан Деврња. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Драган Домазет директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - УК1 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 1 - наручилац УК) 

Персонални рачунари, делови и опрема / Рачунарска опрема и материјал 

 
Закључен између: 
Наручиоца, Универзитет у Крагујевцу, са седиштем у Крагујевцу, улица Јована 
Цвијића бб, ПИБ: 101319321, Матични број: 07150393, Телефон: 034/370-191 
Телефакс: 034/370-168, кога заступа. ректор, проф. др Небојша Арсенијевић, 
(у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Персоналних рачунара, делова и 
опреме (Партија 1). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Персоналних рачунара, делова и опреме и то 
ставки од 8 до 16 из Обрасца 2а у количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2а поље [б] 
Међузбир УК) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2а поље [б] Међузбир УК) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана пријема 
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фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), а након 
извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на рачун 
број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 
ул. Јована Цвијића бб или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7а).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
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који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Милош Чомић. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Крагујевцу. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Небојша Арсенијевић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - УК2 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 2 - наручилац УК) 

Аудио и видео опрема / Телевизијска и аудиовизуелна опрема 
 

Закључен између: 
Наручиоца, Универзитет у Крагујевцу, са седиштем у Крагујевцу, улица Јована 
Цвијића бб, ПИБ: 101319321, Матични број: 07150393, Телефон: 034/370-191 
Телефакс: 034/370-168, кога заступа. ректор, проф. др Небојша Арсенијевић, 
(у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Аудио и видео опреме (Партија 2). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Аудио и видео опреме и то ставки од 15 до 22 из 
Обрасца 2б у количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2б поље [б] 
Међузбир УК) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2б поље [б] Међузбир УК) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана пријема 
фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/2017 Страна 102/209 

  

 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), а након 
извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на рачун 
број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 
ул. Јована Цвијића бб или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7б).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
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је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Милош Чомић. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Крагујевцу. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Небојша Арсенијевић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - УК3 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 3 - наручилац УК) 

Рачунарски сервери, делови и опрема / Сервери 
 

Закључен између: 
Наручиоца, Универзитет у Крагујевцу, са седиштем у Крагујевцу, улица Јована 
Цвијића бб, ПИБ: 101319321, Матични број: 07150393, Телефон: 034/370-191 
Телефакс: 034/370-168, кога заступа. ректор, проф. др Небојша Арсенијевић, 
(у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Рачунарских сервера, делова и 
опреме (Партија 3). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Рачунарских сервера, делова и опреме и то ставки 
од 3 до 4 из Обрасца 2в у количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2в поље [б] 
Међузбир УК) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2в поље [б] Међузбир УК) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана пријема 
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фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), а након 
извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на рачун 
број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 
ул. Јована Цвијића бб или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7в).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
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који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Милош Чомић. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Крагујевцу. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Небојша Арсенијевић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - УК4 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 4 - наручилац УК) 

Штампачи / Штампачи и плотери 
 

Закључен између: 
Наручиоца, Универзитет у Крагујевцу, са седиштем у Крагујевцу, улица Јована 
Цвијића бб, ПИБ: 101319321, Матични број: 07150393, Телефон: 034/370-191 
Телефакс: 034/370-168, кога заступа. ректор, проф. др Небојша Арсенијевић, 
(у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Штампача (Партија 4). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Штампача и то ставки од 1 до 2 из Обрасца 2г у 
количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2г поље [б] 
Међузбир УК) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2г поље [б] Међузбир УК) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана пријема 
фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних 
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обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), а након 
извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на рачун 
број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 
ул. Јована Цвијића бб или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7г).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
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је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Милош Чомић. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Крагујевцу. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Небојша Арсенијевић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - УК5 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 5 - наручилац УК) 

Софтвер / Програмски пакети и информациони системи 
 

Закључен између: 
Наручиоца, Универзитет у Крагујевцу, са седиштем у Крагујевцу, улица Јована 
Цвијића бб, ПИБ: 101319321, Матични број: 07150393, Телефон: 034/370-191 
Телефакс: 034/370-168, кога заступа. ректор, проф. др Небојша Арсенијевић, 
(у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Софтвера (Партија 5). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Штампача и то ставке 1 из Обрасца 2д у количини 
наведеној у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2д поље [б] 
Међузбир УК) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2д поље [б] Међузбир УК) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана пријема 
фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних 
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обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), а након 
извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на рачун 
број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 
ул. Јована Цвијића бб или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7д).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
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је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Милош Чомић. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Крагујевцу. 
 

Члан 17. 
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Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Небојша Арсенијевић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - УК6 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 6 - наручилац УК) 

Мрежна опрема / Мреже 
 

Закључен између: 
Наручиоца, Универзитет у Крагујевцу, са седиштем у Крагујевцу, улица Јована 
Цвијића бб, ПИБ: 101319321, Матични број: 07150393, Телефон: 034/370-191 
Телефакс: 034/370-168, кога заступа. ректор, проф. др Небојша Арсенијевић, 
(у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Мрежне опреме (Партија 6). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Мрежне опреме и то ставки од 1 до 2 из Обрасца 
2ђ у количини наведеној у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2ђ поље [б] 
Међузбир УК) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2ђ поље [б] Међузбир УК) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана пријема 
фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних 
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обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), а након 
извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на рачун 
број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, 
ул. Јована Цвијића бб или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7ђ).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
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је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Милош Чомић. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Крагујевцу. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Небојша Арсенијевић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - УБ1 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 1 - наручилац УБ) 

Персонални рачунари, делови и опрема / Рачунарска опрема и материјал 

 
Закључен између: 
Наручиоца, Универзитет у Београду, са седиштем у Београду, улица Студентски 
трг број 1, ПИБ: 100052450, Матични број: 07003170, Телефон: 011/3207-400 
Телефакс: 011/3207-481, кога заступа. ректор, проф. др Владимир 
Бумбаширевић, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Персоналних рачунара, делова и 
опреме (Партија 1). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Персоналних рачунара, делова и опреме и то 
ставки од 17 до 21 из Обрасца 2а у количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2а поље [в] 
Међузбир УБ) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2а поље [в] Међузбир УБ) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана пријема 
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фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), а након 
извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на рачун 
број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет у Београду, Београд, ул. 
Студентски трг бр. 1 или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7а).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
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који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Александар Топаловић. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Владимир Бумбаширевић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - УБ3 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 3 - наручилац УБ) 

Рачунарски сервери, делови и опрема / Сервери 
 
Закључен између: 
Наручиоца, Универзитет у Београду, са седиштем у Београду, улица Студентски 
трг број 1, ПИБ: 100052450, Матични број: 07003170, Телефон: 011/3207-400 
Телефакс: 011/3207-481, кога заступа. ректор, проф. др Владимир 
Бумбаширевић, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Рачунарских сервера, делова и 
опреме (Партија 3). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Рачунарских сервера, делова и опреме и то ставки 
од 5 до 6 из Обрасца 2в у количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2в поље [в] 
Међузбир УБ) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2в поље [в] Међузбир УБ) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана пријема 
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фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних 
обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), а након 
извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на рачун 
број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет у Београду, Београд, ул. 
Студентски трг бр. 1 или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7в).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
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који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Александар Топаловић. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Владимир Бумбаширевић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - УБ5 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 5 - наручилац УБ) 

Софтвер / Програмски пакети и информациони системи 
 
Закључен између: 
Наручиоца, Универзитет у Београду, са седиштем у Београду, улица Студентски 
трг број 1, ПИБ: 100052450, Матични број: 07003170, Телефон: 011/3207-400 
Телефакс: 011/3207-481, кога заступа. ректор, проф. др Владимир 
Бумбаширевић, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Софтвера (Партија 5). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Софтвера и то ставки од 2 до 4 из Обрасца 2д у 
количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2д поље [в] 
Међузбир УБ) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2д поље [в] Међузбир УБ) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана пријема 
фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних 
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обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), а након 
извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на рачун 
број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет у Београду, Београд, ул. 
Студентски трг бр. 1 или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7д).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
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је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Александар Топаловић. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Владимир Бумбаширевић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - УБ6 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 6 - наручилац УБ) 

Мрежна опрема / Мреже 
 
Закључен између: 
Наручиоца, Универзитет у Београду, са седиштем у Београду, улица Студентски 
трг број 1, ПИБ: 100052450, Матични број: 07003170, Телефон: 011/3207-400 
Телефакс: 011/3207-481, кога заступа. ректор, проф. др Владимир 
Бумбаширевић, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Мрежне опреме (Партија 6). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Мрежне опреме и то ставки од 3 до 4 из Обрасца 
2ђ у количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2ђ поље [в] 
Међузбир УБ) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2ђ поље [в] Међузбир УБ) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана пријема 
фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења новчаних 
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обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), а након 
извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на рачун 
број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет у Београду, Београд, ул. 
Студентски трг бр. 1 или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7ђ).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
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је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Александар Топаловић. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Владимир Бумбаширевић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - УНС1 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 1 - наручилац УНС) 

Персонални рачунари, делови и опрема / Рачунарска опрема и материјал 

 
Закључен између: 
Наручиоца, 3. Универзитет у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду, 
улица др Зорана Ђинђића број 1, ПИБ: 101636534, Матични број: 08067066, 
Телефон: 021/485-2020 Телефакс: 021/450-418, кога заступа. ректор, проф. др 
Душан Николић, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/2017 Страна 155/209 

  

 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Персоналних рачунара, делова и 
опреме (Партија 1). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Персоналних рачунара, делова и опреме и то 
ставки од 22 до 35 из Обрасца 2а у количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2а [г] 
Међузбир УНС) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2а поље [г] Међузбир УНС) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана 
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пријема фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), 
а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на 
рачун број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 
ул. др Зорана Ђинђића бр. 1 или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7а).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
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који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Милан Керац. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Новом Саду. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Душан Николић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - УНС2 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 2 - наручилац УНС) 

Аудио и видео опрема / Телевизијска и аудиовизуелна опрема 
 
Закључен између: 
Наручиоца, 3. Универзитет у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду, 
улица др Зорана Ђинђића број 1, ПИБ: 101636534, Матични број: 08067066, 
Телефон: 021/485-2020 Телефакс: 021/450-418, кога заступа. ректор, проф. др 
Душан Николић, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Аудио и видео опреме (Партија 2). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Аудио и видео опреме и то ставки од 23 до 28 из 
Обрасца 2б у количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2б [г] 
Међузбир УНС) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2б поље [г] Међузбир УНС) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана 
пријема фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/2017 Страна 162/209 

  

 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), 
а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на 
рачун број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 
ул. др Зорана Ђинђића бр. 1 или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7б).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
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је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Милан Керац. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Новом Саду. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Душан Николић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - УНС4 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 4 - наручилац УНС) 

Штампачи / Штампачи и плотери 
 
Закључен између: 
Наручиоца, 3. Универзитет у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду, 
улица др Зорана Ђинђића број 1, ПИБ: 101636534, Матични број: 08067066, 
Телефон: 021/485-2020 Телефакс: 021/450-418, кога заступа. ректор, проф. др 
Душан Николић, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Штампача (Партија 4). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Штампача и то ставки од 3 до 5 из Обрасца 2в у 
количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2в [г] 
Међузбир УНС) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2в поље [г] Међузбир УНС) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана 
пријема фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
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новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), 
а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на 
рачун број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 
ул. др Зорана Ђинђића бр. 1 или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7в).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
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је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Милан Керац. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Новом Саду. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Душан Николић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - УНС5 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 5 - наручилац УНС) 

Софтвер / Програмски пакети и информациони системи 
 
Закључен између: 
Наручиоца, 3. Универзитет у Новом Саду, са седиштем у Новом Саду, 
улица др Зорана Ђинђића број 1, ПИБ: 101636534, Матични број: 08067066, 
Телефон: 021/485-2020 Телефакс: 021/450-418, кога заступа. ректор, проф. др 
Душан Николић, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Софтвера (Партија 5). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Софтвера и то ставки од 5 до 9 из Обрасца 2д у 
количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2д [г] 
Међузбир УНС) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2д поље [г] Међузбир УНС) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана 
пријема фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
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новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), 
а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на 
рачун број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, 
ул. др Зорана Ђинђића бр. 1 или друго место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7д).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
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је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Милан Керац. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Новом Саду. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

ректор, проф. др Душан Николић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - ВИШ1 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 1 - наручилац ВИШ) 

Персонални рачунари, делови и опрема / Рачунарска опрема и материјал 

 
Закључен између: 
Наручиоца, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија , са 
седиштем у Београду, улица Војводе Степе број 283, ПИБ: 100373303, Матични 
број: 07040512, Телефон: 011/2471-099 Телефакс: 011/2471-099, кога заступа. 
директор, проф. др Вера Петровић, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Персоналних рачунара, делова и 
опреме (Партија 1). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Персоналних рачунара, делова и опреме и то 
ставке 36 из Обрасца 2а у количини наведеној у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2а поље [д] 
Међузбир ВИШ) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2а поље [д] Међузбир ВИШ) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана 
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пријема фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), 
а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на 
рачун број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Висока школа електротехнике и 
рачунарствас струковних студија, Београд, ул. Војводе Степе бр. 283 или друго 
место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
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спецификацији из понуде Добављача (Образац 7а).  
  
Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
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добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Далибор Вукић. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
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Члан 17. 

 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

директор, проф. др Вера Петровић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - ВИШ3 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 3 - наручилац ВИШ) 

Рачунарски сервери, делови и опрема / Сервери 
 
Закључен између: 
Наручиоца, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија , са 
седиштем у Београду, улица Војводе Степе број 283, ПИБ: 100373303, Матични 
број: 07040512, Телефон: 011/2471-099 Телефакс: 011/2471-099, кога заступа. 
директор, проф. др Вера Петровић, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/2017 Страна 185/209 

  

 

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Рачунарских сервера, делова и 
опреме (Партија 3). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Рачунарских сервера, делова и опреме и то ставки 
од 7 до 10 из Обрасца 2в у количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2в поље [д] 
Међузбир ВИШ) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2в поље [д] Међузбир ВИШ) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана 
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пријема фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), 
а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на 
рачун број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Висока школа електротехнике и 
рачунарствас струковних студија, Београд, ул. Војводе Степе бр. 283 или друго 
место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
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спецификацији из понуде Добављача (Образац 7в).  
  
Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
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добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Далибор Вукић. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
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Члан 17. 

 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

директор, проф. др Вера Петровић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - ВИШ6 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 6 - наручилац ВИШ) 

Мрежна опрема / Мреже 
 
Закључен између: 
Наручиоца, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија , са 
седиштем у Београду, улица Војводе Степе број 283, ПИБ: 100373303, Матични 
број: 07040512, Телефон: 011/2471-099 Телефакс: 011/2471-099, кога заступа. 
директор, проф. др Вера Петровић, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Мрежне опреме (Партија 6). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Мрежне опреме и то ставки од 5 до 8 из Обрасца 
2ђ у количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2ђ поље [д] 
Међузбир ВИШ) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2ђ поље [д] Међузбир ВИШ) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана 
пријема фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/2017 Страна 192/209 

  

 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), 
а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на 
рачун број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Висока школа електротехнике и 
рачунарствас струковних студија, Београд, ул. Војводе Степе бр. 283 или друго 
место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
спецификацији из понуде Добављача (Образац 7ђ).  
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Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 
добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
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који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Далибор Вукић. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
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Члан 17. 
 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

директор, проф. др Вера Петровић директор, ___________________ 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА - ВИШ7 
 
УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ОПРЕМЕ ЗА ОБРАЗОВНЕ ПОТРЕБЕ намењене 
реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и студија кратког 
програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time and short cycle 
studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-EPPKA2-CBHE-SP 
 

 (Партија 7 - наручилац ВИШ) 

Опрема за дијагностику возила / Опрема и помоћни производи за превоз 
 

Закључен између: 
Наручиоца, Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија , са 
седиштем у Београду, улица Војводе Степе број 283, ПИБ: 100373303, Матични 
број: 07040512, Телефон: 011/2471-099 Телефакс: 011/2471-099, кога заступа. 
директор, проф. др Вера Петровић, (у даљем тексту:Наручилац) 
 
и 
 
      , са седиштем у           , 

улица                            , 

ПИБ:                     , Матични број:           , 

Број рачуна:        , Назив банке:          , 

Телефон:           , Телефакс:                     , 

кога заступа        (у даљем тексту: Добављач). 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, 
понуду са подизвођачем или члан групе који ће бити носилац посла или 
понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор 
 
 
УГОВОРНЕ СТРАНЕ КОНСТАТУЈУ: 
 
- да је Висока школа електротехнике и рачунарства струковних студија, 
Београд, улица Војводе Степе 283, спровела отворени поступак јавне набавке 
по овлашћењу из Одлуке о заједничком спровођењу јавне набавке бр. 290/1 од 
17.2.2017.године, за сопствене потребе као и за потребе Универзитета 
Метрополитан, Београд, улица Тадеуша Кошћушка бр.63, Универзитета у 
Београду, улица Студентски трг бр.1, Универзитета у Новом Саду, улица Зорана 
Ђинђића бр.1, Универзитета у Крагујевцу, улица Јована Цвијића бб, 
 
- да се поступак јавне набавке спроводи заједнички, у отвореном поступку на 
основу члана 50. Закона о јавним набавкама ( “Службени гласник РС”, бр. 
124/2012 и 14/2015) подзаконских аката којима се уређују јавне набавке, 
Одлуке о спровођењу поступка јавне набавке бр. 290/2 од 17.2.2017. године. 
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- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама (“Службени гласник 
РС”, бр. 124/2012 и 14/2015), спровео отворени поступак заједничке јавне 
набавке бр. 5/2017, чији је предмет набавке опрема за образовне потребе 
намењена реализацији Еразмус + пројекта Увођење студирања уз рад и 
студија кратког програма у Републици Србији (Енгл: ˮIntroduction of part-time 
and short cycle studies in Serbia - PT&SCHEˮ) бр. 561868-EPP-1-2015-1-EE-
EPPKA2-CB, на основу позива објављеног на Порталу јавних набавки, 
интернет страници наручиоца (Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија) и на Порталу службеног гласила Републике Србије и 
база прописа; 
- да је предмет јавне набавке обликован по партијама и то: Партија 1- 
Рачунарска опрема и материјал - 30200000-1; Партија 2 - Телевизијска и 
аудиовизуелна опрема - 32320000-2; Партија 3- Сервери - 48820000-2; Партија 
4 - Штампачи и плотери - 30232100-5; Партија 5 - Програмски пакети и 
информациони системи - 48000000-8; Партија 6 - Мреже - 32400000-7 и Партија 
7 -  Опрема и помоћни производи за превоз - 34000000-7. 
 
- да је Добављач доставио (заједничку/са подизвођачем) понуду број (биће 
преузето из понуде), која се налази у прилогу Уговора и саставни је део овог 
Уговора; 
 
- да је наручилац Одлуком о додели уговора број (попуњава Наручилац), 
доделио уговор Добављачу за набавку Опреме за дијагностику возила 
(Партија 7). 
  
- да ће Добављач извршење уговорних обавеза по овом Уговору делимично 
поверити Подизвођачу (попуњава Наручилац). 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА, ЦЕНА И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА 
 

Члан 1. 
 
Предмет Уговора је набавка Опреме за дијагностику возила и то ставки од 1 до 
3 из Обрасца 2е у количинама наведеним у истом обрасцу. 
 

Члан 2. 
 
Укупна уговорена цена износи (биће преузето из понуде - Образац 2е поље [д] 
Међузбир ВИШ) динара без ПДВ-а. 
 
Цена из става првог овог члана представља прорачун са изричитим јемством и 
неће се мењати током важења Уговора. 
 
У цену  из члана 1. овог уговора урачунати су сви трошкови. 
 

Члан 3. 
 
Наручилац исплаћује Добављачу износ од (биће преузето из понуде - Образац 
2е поље [д] Међузбир ВИШ) динара без ПДВ-а у року до 45 дана од дана 
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пријема фактуре, у складу са чланом 3. и 4. Закона о роковима измирења 
новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), 
а након извршеног квалитативног и квантитативног пријема добара, уплатом на 
рачун број (биће преузето из понуде). 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 

Члан 4. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за добро 
извршење посла у висини од 10% од укупно уговорене цене, без ПДВ-а, која 
траје 30 дана дуже од дана истека рока за испоруку добара. 
 
Добављач је у тренутку закључења уговора, као средство финансијског 
обезбеђења предао наручиоцу оригинал банкарску гаранцију за отклањање 
недостатака у гарантном року у висини од 10% од укупно уговорене цене, без 
ПДВ-а, која траје 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 
 
 
Поднете банкарске гаранције су безусловне, неопозиве и плативе на први 
позив, без приговора и саставни су део овог уговора. 
 

Члан 5. 
 
Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења у случају 
неиспуњења уговорних обавеза. 
 
 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Члан 6. 
 
   Добављач се обавезује да уговорена добра из члана 1. овог 
уговора испоручи у року од (биће преузето из образца понуде) (максимално 
60 дана од дана закључења уговора). 
 
Место испоруке је у седишту Наручиоца, Висока школа електротехнике и 
рачунарствас струковних студија, Београд, ул. Војводе Степе бр. 283 или друго 
место које одреди Наручилац. 
 
 
ГАРАНЦИЈА 
 

Члан 7. 
 
Гаранција на испоручена добра траје од дана испоруке у трајању према 
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спецификацији из понуде Добављача (Образац 7е).  
  
Добављач одговара Наручиоцу за исправност, квалитет и техничко-
функционалне стандарде  добара из члана 1. овог Уговора. Уколико се у току 
коришћења  појаве недостаци у раду добара, или уколико се испостави да 
добра не задовољавају захтеване техничке карактеристике и стандарде 
квалитета, Добављач је дужан да такве недостатке отклони или да предметна 
добра замени адекватним добрима (истих тражених карактеристика) у року од 
15 (петнаест) дана од дана пријема писане рекламације Наручиоца. 
 
 
КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА 
 

Члан 8. 
 
Овлашћено лице Наручиоца је обавезно да приликом испоруке добара из 
члана 1. овог уговора изврши квалитативни и квантитативни пријем добара и 
то: 

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

паковање неоштећено. 
 

Члан 9. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квалитативног и квантитативног 
пријема добара утврди да су добра испоручена у одговарајућем броју, 
одговарајућег квалитета и захтеваних техничко-функционалних карактеристика, 
обавезно је да потпише отпремницу чиме констатује да је извршен 
квалитативни и квантитативни пријем испоручених добара. 
 

Члан 10. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара или уколико приликом употребе добара утврди да иста нису 
исправна, да нису прописаног или договореног квалитета или да не 
задовољавају захтеване техничко-функционалне карактеристике, овлашћено је 
да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и 
захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и захтеваних 
техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 (петнаест) 
дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а добра која 
су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца приликом квантитативног и квалитативног 
пријема добара утврди мањак у испорученој количини добара, у односу на 
количину исказану на отпремници, овлашћено је да о томе писаним путем у 
даљем року од 8 (осам) дана обавести Добављача и захтева додатну испоруку 
предметних добара у року од 15 (петнаест) дана од дана достављања писаног 
захтева Добављачу. 
 
Уколико овлашћено лице Наручиоца у року од 6 (шест) месеци од дана пријема 



Конкурсна документација у отвореном поступку за ЈН бр. 5/2017 Страна 200/209 

  

 

добара утврди постојање скривених недостатака истих, односно недостатака 
који се нису могли открити редовним прегледом приликом испоруке, влашћено 
је да о томе писаним путем у даљем року од 8 (осам) дана обавести 
Добављача и захтева нову испоруку исправних добара уговореног квалитета и 
захтеваних техничко-функционалних карактеристика, најкасније у року од 15 
(петнаест) дана рачунајући од дана достављања писаног захтева Добављачу, а 
добра која су била предмет пријема или употребе одмах врати Добављачу. 
 

Члан 11. 
 
Добављач је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН("Службени гласник 
РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), без одлагања писано 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. 
 

Члан 12. 
 
Уговор се закључује даном потписивања обе уговорне стране. 
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у уколико друга 
страна не испуни своје уговорне обавезе.  
О раскиду Уговора, уговорна страна је дужна писаним путем обавестити другу 
уговорну страну. 
Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана, од дана пријема 
писаног обавештења о раскиду Уговора. 
Лице одговорно за праћење и контролисање извршења уговорних обавеза је: 
Далибор Вукић. 
 

Члан 13. 
 
За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима.  
 

Члан 14. 
 
Потраживања из овог уговора не могу се уступати другим правним или 
физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно право, 
односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 
обезбеђења према трећим лицима. 
 

Члан 15. 
 
Измене и допуне овог уговора могу се вршити само уз обострану сагласност 
уговорних страна. 
 

Члан 16. 
 
Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у 
супротном уговарају надлежност Привредног суда у Београду. 
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Члан 17. 

 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих свака уговорна 
страна задржава по 3 (три) примерка. 
 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 

М.П. М.П. 

ДОБАВЉАЧ 

 - потпис - 

директор, проф. др Вера Петровић директор, ___________________ 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 
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: Висока школа електротехнике и рачунарства 
струковних студија, Београд, ул. Војводе Степе бр. 283, са назнаком: ,,Понуда 
за јавну набавку добара –  Опрема за образовне потребе број 5/2017, 
Партија бр. _____ - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико 
је примљена од стране наручиоца до: 1.4.2017. године до 10:00 часова. 
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 
наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
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. Неблаговремену понуду наручилац 
ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком 
да је поднета неблаговремено.  
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

 Образац понуде (Образац 1); 

 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

(Образац 2а - за партију 1, Образац 2б -за партију 2, Образац 2в - за 

партију 3, Образац 2г - за партију 4, Образац 2д - за партију 5, Образац 

2ђ - за партију 6, Образац 2е - за партију 7); 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 

 Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. и 76. ЗЈН, наведених овом конкурсном 

документацијом (Образац 5); 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом 

(Образац 6); 
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 Образац спецификације техничких карактеристика и гаранције за 

понуђену опрему (Образац 7а - за партију 1, Образац 7б -за партију 2, 

Образац 7в - за партију 3, Образац 7г - за партију 4, Образац 7д - за 

партију 5, Образац 7ђ - за партију 6, Образац 7е - за партију 7); 

 Моделе уговора - и то моделе уговора за све партнере у оквиру партије 
за коју се подноси понуда;  

 
3. ПАРТИЈЕ 
 
- Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. Понуда мора да 

обухвати најмање једну целокупну партију. 

- Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну 

набавку или само на одређене партије. 

- У случају да понуђач поднесе понуду за две или више партија, она мора 

бити поднета тако да се може оцењивати за сваку партију посебно. 

- Докази из чл. 75. и 76. ЗЈН, у случају да понуђач поднесе понуду за две или 

више партија, не морају бити достављени за сваку партију посебно, односно 

могу бити достављени у једном примерку за све партије. 

 
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 Висока школа 
електротехнике и рачунарства струковних студија, Београд, ул. Војводе Степе 
бр. 283,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара –  Опрема за образовне потребе 
број 5/2017, Партија бр. _____ - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара –  Опрема за образовне потребе 
број 5/2017, Партија бр._____ - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара –  Опрема за образовне потребе 
број 5/2017, Партија бр._____ - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  Опрема за образовне 
потребе број 5/2017, 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 (Образац 1 у поглављу V), 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 (Образац 1 у поглављу V) 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 III конкурсне документације, у складу са упутством како 
се доказује испуњеност услова (Образац 6. у поглављу V). 
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) и 2) ЗЈН и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем,  

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац 5. у поглављу V). 
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. 
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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 фактуре, у складу са чланом 3. и 4. 
Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл.Гласник РС“бр. 119/12), а након извршеног квалитативног и 
квантитативног пријема добара, уплатом на рачун понуђача. 
 
Обавеза Наручиоца је да обезбеди документацију и спроведе поступак 
ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе у року од максимално 15 
(петнаест) дана од датума испостављеног предрачуна. 
 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок не може бити краћи од 36 месеци за десктоп рачунаре, а за сва 
остала добра која су предмет набавке не може бити краћи од 12 месеци. 
 
9.3. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Рок испоруке добара не може бити дужи од 60 дана од дана закључења 
уговора. 
Место испоруке добара  – на адресу наручиоца и то: 
1. Универзитет Метрополитан Београд, Београд, ул. Тадеуша Кошћушка бр. 63, 
2. Универзитет у Крагујевцу, Крагујевац, ул. Јована Цвијића бб, 
3. Универзитет у Београду, Београд, ул. Студентски трг бр. 1, 
4. Универзитет у Новом Саду, Нови Сад, ул. др Зорана Ђинђића бр. 1, 
5. Висока школа електротехнике и рачунарствас струковних студија, Београд, 

ул. Војводе Степе бр. 283, 
или друго место које одреди сваки од Наручилаца. 

 
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 не може 
мењати понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне 
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набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
У цену је урачуната испорука, и друго где је то према техничкој спецификацији 
на стр. 6 до 31 специфицирано обимом испоруке. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан 
да тај део одвојено искаже у динарима. 
 
11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА 
 
I Понуђач је дужан да у понуди достави:  

 
Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то 
бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 
менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% од 
укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – 
писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда 
[средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање 
колико и важење понуде].  
Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након 
истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју 
понуду; понуђач коме је додељен уговор благовремено не потпише 
уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен уговор не поднесе 
средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са 
захтевима из конкурсне документације. 
Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен 
уговор, одмах по закључењу уговора са изабраним понуђачем. 
Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као 
неприхватљива. 
Напомена:  
Уколико понуђач подноси понуду за више партија, уз понуду може да 
приложи једну меницу за озбиљност понуде за све наведене 
пријављене партије, а може да поднесе и меницу за сваку партију 
посебно 
 

II Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

1) Банкарску гаранцију за добро извршење посла - Изабрани понуђач се 
обавезује да у року од 7 дана од дана закључења уговора [или у 
тренутку закључења уговора, а најкасније до прве испоруке], преда 
наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити 
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са клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска 
гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 10% од 
укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 
(тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла 
(испоруку добара). Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 
извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће уновчити банкарску 
гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором.  

2) Банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року 
Изабрани понуђач се обавезује да у тенутку примопредаје  предмета 
јавне набавке преда наручиоцу банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и 
платива на први позив. Банкарска гаранција за отклањање грешака у 
гарантном року се издаје у висини 10% од укупне вредности уговора, 
без ПДВ-a. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за отклањање 
грешака у гарантном року у случају да изабрани понуђач не изврши 
обавезу отклањања квара који би могао да умањи могућност коришћења 
предмета уговора у гарантном року.  Банкарска гаранција мора трајати 
најмање 5 дана дуже од дана истека гарантног рока који је најдужи за 
све од уговорених позиција. 

 
 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 
ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА 

Конкурсну документацију је могуће у целости преузети на Порталу јавних 
набавки: portal.ujn.gov.rs или на интернет страници наручиоца www.viser.edu.rs. 

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на 
email: srdjanr@viser.edu.rs тражити од наручиоца додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу 
и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Објашњења - 
јавна набавка, отворени поступак број 5/2017. Ако наручилац измени или 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.viser.edu.rs/
mailto:srdjanr@viser.edu.rs
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допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране 
наручиоца на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране 
наручиоца или понуђача путем електронске поште, страна која је извршила 
достављање дужна је да од друге стране захтева да на исти начин потврди 
пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
 
 
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. ЗЈН).  
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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ 
ЗАХТЕВА  

Наручилац ће одлуку о додели уговора / одлуку о обустави поступка 
објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници у року од 3 
(три) дана од дана доношења. 
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 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, који има интерес за доделу уговора  и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоце противно одредбама 
Закона.  

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно - предајом у 
писарници наручиоца, или поштом препоручено са повратницом, а копија се 
истовремено доставља Републичкој комисији.  

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим ако Законом није другачије 
одређено. 

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се 
благовременом ако је примљена од стране наручиоца најкасније 7 (седам) 
дана пре истека рока за подношење понуде, без обзира на начин достављања 
и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац није исте 
отклонио. 

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузима пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из члана 
149. став 3. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније 
до истека рока за подншење понуда. 

 После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или  
одлуке о обустави поступка из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за 
заштиту права је 10 (десет) дана од дана објаве одлуке на Порталу јавних 
набавки. 

 Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца 
предузете у поступку јавне набавке аку су подносиоци захтева били или могли 
бити познати разлози за њихово подношење пре истека рока за подношење 
захтева из члана 149. став 1. и 2., а подносилац захтева га није поднео пре 
истека рока из тог члана. 

 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 прилико подношења претходног захтева. 

 О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење 
о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки и на својој 
интернет страници најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за 
заштиту права. 
  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије 
уплати таксу у износу од 120.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-
06, шифра плаћања: 153 – Налог за уплату / 253- налог за пренос), сврха: ЗЗП, 
назив Наручиоца, број или ознака јавне набавке – 203/16), корисник: Буџет 
Републике Србије). 

 
НАПОМЕНА: У вези са попуњавањем рачуна за уплату таксе за 

подношење Захтева за заштиту права, можете се информисати на сајту 
Републичке комисије за заштиту права на следећем линку (упутство за уплату 
таксе): http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-
takse.html. 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html

