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Тел.: 018/518-500; Факс: 018/4533-315 
www.jugoistok.com 

Бр.8711/4 
   Датум, 28.08.2013. године. 
 

 
 

 
                                  
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за јавну набавку у отвореном поступку 

(ЈН бр. 12/13) 

 
 
 

 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 
- набавка добара:  

- Набавка рачунара и рачунарске опреме –  (30213000, 30213200, 30213100, 
30216110, 30232120, 30232130, 30121100, 33195100). 

 
 

 
 
 
 
 
 

Рок за подношење понуда: закључно са 27.09.2013. године, до 12,00 часова. 
 

Датум јавног отварања понуда: 27.09.2013. године, у 12,15 часова. 
 

 
 
 
 

Ниш, 
август, 2013. године 

 
 

Број регистрације: 61627590096; ПИБ: 104196932; Рачун: 105-785-02 Аик банка 
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С А Д Р Ж А Ј 

 
КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 
 
 
 

1. Насловна страна, 
2. Садржај конкурсне документације, 
3. Општи подаци о јавној набавци, 
4. Подаци о предмету јавне набавке, 
5. Упутство понуђачима како да сачине понуду, 
6. Образац понуде, 
7. Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди,  
8. Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и конкрсне 
документације, 

9.  Образац бр.3. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о јавним 
набавкама, 

10.  Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о јавним 
набавкама, 

11.  Услови за учешђе у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним 
набавкама и Упутство како се доказује испуњеност тих услова, 

12.  Спецификација захтева, 
13.  Образац Структуре понуђене цене са Упутством како да се попуни, 
14.  Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
15.  Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
16.  Образац бр.7. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора за 
добро извршење посла, 

17.  Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора ради 
отклањања грешака у гарантном року, 

18.  Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора за 
додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  

19. Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.10), 
20.  Образац бр. 11. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, 

21.  Образац бр.12. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су 
подвучена линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и оверити и 
свака страница модела уговора, 

22. Образац бр.13. (Референтна листа - искључиво на моделу референт листе наручиоц). 
 

 
 

----------------------------- 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 

 Назив наручиоца: Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије 
''Југоисток'' д.о.о. Ниш. 

 
 Адреса наручиоца: Булевар др Зорана Ђинђића бр. 46а, 18000 Ниш. 
 
 Интернет страница наручиоца: www.jugoistok.com 

 
Напомена: спроводи се отворени поступак. 
 
Предмет јавне набавке: набавка добара. 
 
Поступак предметне јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о 

јавној набави. 
 
Контакт: Служба за набавке и ускладиштење, тел/факс: 018/518-544. Особа за 

контакт Марко Ранђеловић дипл.правник, тел: 018/518-542. 
 
 
 
 

II. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке: Набавка 
добара: - уређаји за мерење и испитивање на терену (38341300 - инструменти за мерење 
ел. величина). 
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На основу чл.61. ст.4. тач:1) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12) и на 

основу чл.8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13),  доноси се 

 
У П У Т С Т В О 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 Овим Упутством понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: Упутство) 
прописује се начин сачињавања прихватљиве понуде. 
 У прилогу понуде, доставити све захтеване обрасце и документа из овог Упутства, као 
и сва захтевана документа из Упутства како се доказује испуњеност услова из члана 75. и 
76. Закона о јавним набавкама.  
 
 Понуда се саставља искључиво на обрасцу који чини саставни део ове 
конкурсне документације 
 

1. Понуда се саставља на српском језику. 
2. Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана 
пре истека рока за подношење понуде. 
НАПОМЕНА: Тражење додатних информација и појашњења телефоном није 
дозвољено.  

3. Образац понуде се попуњава читко, штампаним словима. Понуђач је дужан да се 
изјашњава, односно да уписује тражене податке само на местима предвиђеним за 
то, а која су означена "празним" линијама, односно да заокружи једну од 
понуђених опција, на местима где је таква могућност понуђена. 

      НАПОМЕНА: Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној   
документацији - прецртавањем постојећих навода и уписивањем других навода. 

      У случају да се не поступи по упутима из ове тачке, понуда ће бити одбијена 
као неприхватљива. 

4. Цена се исказује у динарима, бројчано и словима. У понуђену цену морају бити 
урачунати сви зависни елементи цене, као што су: трошковима испоруке, 
трошковима транспортна , царине, исхрана радника у току рада и сл., као и сви 
други зависни трошкови, као и евентуални попусти.  

5. Понуда се доставља до дана и часа одређеним у позиву за подношење понуда. 
Понуда која пристигне код наручиоца после рока (датума и часа) одређеног у 
позиву за подношење понуда и конкурсној документацији, сматраће се 
неблаговременом и иста ће, као таква, бити одбачена, без даље оцене.  

6. У обрасцу понуде, под тачком ''I .Општи подаци о понуђачу"  на предвиђеним 
местима, уписати све тражене податке. 

7. У обрасцу понуде, под тачком “II. Понуду дајемо:“  - обавезно се изјаснити 
зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или 2, а у зависности од 
наступа понуђача.  
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 2., 
односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2, што значи да наступа заједнички са 
неким понуђачем (групом понуђача), на „празним“ линијама под истом тачком 
уписати пословно име, адресу седишта, матични број, порески идентификациони 
број, име особе за контакт и бр. телефона, за сваког удруженог понуђача из групе 
понуђача. 
Уколико понуђач наступа заједнички са неким понуђачем (групом понуђача), као 
саставни део заједничке понуде дужан је да поднесе споразум (Образац бр. 10.) 
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којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке. 

        НАПОМЕНА: 
Уколико се као саставни део заједничке понуде не поднесе напред наведени 
споразум (Образац бр. 10.), таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
НАПОМЕНА:Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у Обрасцу понуде, 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 

8. У обрасцу понуде, под тачком “III. Предметну набавку извршићемо:“  - обавезно 
се изјаснити зокруживањем једне од понуђених опција под тачком 1. или под 
тачком 2., а у зависности од наступа понуђача. 
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 1. не изјашњавати се под тачком 2., 
односно не попуњавати ништа на предвиђеним местима, под истом тачком. 
Уколико понуђач заокружи опцију под тачком 2., што значи да наступа са 
ангажовањем подизвођача, на „празним“ линијама под истом тачком уписати 
пословно име подизвођача, адресу седишта подизвођача, матични број 
подизвођача, порески идентификациони број подизвођаћа, име особе за контакт и 
бр. телефона подизвођача.  
НАПОМЕНА: Уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 
Обрасцу понуде, потребно је да се наведени Образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 

9. У обрасцу понуде, под тачком “IV. Проценат укупне вредности набавке које ће 
понуђач поверити подизвођачу/подизвођачима:'' - понуђач је дужан да на 
предвиђеном месту упише проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
подизвођачу, уколико ангажује подизвођача.  
Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом 
тачком. 

10. У обрасцу понуде, под тачком “V. Део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача:'' -  понуђач је дужан да на предвиђеном месту упише део 
предмата набавке који ће извршити преко подизвођача, уколико ангажује 
подизвођача.  
Уклико понуђач наступа самостално, односно без ангажовања подизвођача не 
изјашњавати се, односно не попуњавати ништа на предвиђом месту под овом 
тачком. 

11. У обрасцу понуде, под тачком ''VI. Понуда се односи на целокупну набавку''  - не 
изјашњавати се, пошто нису дате опције. Самом чињеницом да понуђач подноси 
понуду, сматраће се да се понуда односи на целокупну набавку. Понуда се мора 
односити на целокупну набавку и не може се односити само на поједине 
позиције.  У супротном, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

12. У обрасцу понуде, под тачком ''VII.- тачка 1., алинеја 1.  – "Укупна понуђена цена 
(без обрачунатог ПДВ-а)" - уписати бројчани износ укупне понуђене цене без 
обрачунатог ПДВ-а, у динарима, за целокупну набавку. 

13. У обрасцу понуде, под тачком VII.- тачка 1., алинеја 2. - “Износ ПДВ-а“  – уписати 
бројчани износ припадајућег ПДВ-а, у динарима. 
НАПОМЕНА: Уколико понуђач није у систему ПДВ-а, на предвиђеном месту 
уписати ''0''. 

14. У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 1., алинеја 3, „УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са 
обрачунатим ПДВ-ом)“ – уписати износ који је једнак збиру понуђене цене из 
алинеје 1. и износа припадајућег ПДВ-а из алинеје 2. 
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15. У обрасцу понуде, под тачком VII. – тачка 1., после текста „УКУПНО ЗА УПЛАТУ са 
обрачунатим ПДВ-ом и словима“– уписати словима износ који је уписан у  алинеји 
3. 

16.У обрасцу понуде, под тачком VII. - тачка 2. „Рок испоруке“  – не изјашњавати се. 
Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата навод по истој 
тачки. 

17.У обрасцу понуде, под тачком VII. тачка 3. „Услови плаћања“  – не изјашњава   се.      
Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата навод по истој тачки. 
18.У обрасцу понуде, под тачком VII. тачка 4. „Гарантни рок“  – на предвиђеном 
месету уписати број месеци гарантног рока. 

      Гарантни рок не сме бити краћи од 36 месеци од дана потписивања Записника о 
примопредаји предметних добара - без примедби. 

     НАПОМЕНА:  
 Уколико  понуђач у понуди наведе краћи гарантни рок од 36 месеци од дана 

потписивања Записника о примопредаји предметних добара-без примедби , 
таква понуда биће оцењена као неприхватљива.  

19. У обрасцу понуде, под тачком VII. тачка 5. ,,Рок пост-продајног сервисирања и 
обезбеђења резервних делова'' : - на предвиђеном месту уписати број година 
понуђеног пост-продајног сервисирања и обезбеђења резервних делова. 

 Минимални рок пост-продајног сервисирања и обезбеђења резервних делова за 
предметна добра не сме бити краћи од 5 година од дана истека гарантног рока. 
НАПОМЕНА:  
Уколико понуђач у понуди наведе краћи рок пост-продајног сервисирања и 
обезбеђења резервних делова од 5 година од дана истека гарантног рока, 
таква понуда биће оцењена као неприхватљива.  

20. У обрасцу понуде под тачком VII. - тачке 6. и 7. Обрасца понуде - не изјашњавати 
се. Самим подношењем понуде сматраће се да понуђач прихвата наводе по истим 
тачкама. 

      Није дозвољено преправљање датих образаца у конкурсној документацији – 
прецртавањем   постојећих   навода   и   уписивањем   других   навода.    (нпр. 
прецртати рок од 60 дана под тачком VII. - 7. - „Рок важење понуде“  и уписати 
краћи или дужи рок; или под тачком VII. - 6. - „Место испоруке“  преправити место 
испоруке и сл.). 

      У случају из претходног става, понуде ће бити одбијене као неприхватљиве. 
21. На предвиђеним местима, потписати понуду и оверити печатом. 
22. За прихватљиву понуду, уз прописно попуњен и оверен образац понуде, 
потребно је доставити и све доказе предвиђене Упутством како се доказује 
испуњености услова из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама, као и следеће 
попуњене и оверене обрасце: 
1). Образац бр.1. – Изјава понуђача  о независној понуди, 
2). Образац бр.2. Изјава да понуђач у потпуности прихвата услове из позива и 
конкрсне документације, 

3). Образац бр.3. Изјава о поштовању обавеза, сходно чл.75.ст.2. Закона о јавним 
набавкама, 

4). Образац бр.4. Изјава о интелектуалној својине, сходно чл.75.ст.2. Закона о 
јавним набавкама, 

5). Образац бр.5. – Структура понуђене цене, 
6). Образац бр.6. – Образац трошкова припреме понуде, 
7). Образац бр.7. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 
за добро извршење посла, 

8). Образац бр.8. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 
ради отклањања грешака у гарантном року, 
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9). Образац бр.9. – Изјава да ће понуђач доставити средство обезбеђења уговора 
за додатно обезбеђење испуњења уговорених обавеза,  

10). Образац изјаве о довољном кадровском капацитету (Образац бр.10), 
 11). Образац бр. 11. – Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,     
    12). Образац бр.12. - Модел уговора (попуњен на предвиђеним местима, која су 

подвучена линијама), потписан и оверен, с тим што се мора парафирати и 
оверити и свака страница модела уговора 

    13). Образац бр.13. (Референтна листа - искључиво на моделу референт листе 
наручиоца ) 

 
као и све остале доказе предвиђене конкурсном документацијом. 
 
Обрасци које понуђач доставља, а који су саставни део ове Конкурсне 
документације, понуђач је дужан доставити са оригиналним отиском печата 
понуђача и потписом одговорног лица. Није дозвољено ове обрасце 
достављати у фотокопији. 
Докази о испуњености услова из члана 75. и 76. Закона о јавним набавкама, а које 
издају државни органи, организације и друга правна лица могу се подносити у 
неовереној фотокопији. 
НАПОМЕНА: 
Понуда која се поднесе без неког од наведених образаца, као и неког од 
доказа - докумената наведених у Упутству како се доказује испуњеност 
услова из чл.75. и 76. Закона о јавним набавкама, затим, понуда која се не 
односи на целокупну набавку, као и понуда која се поднесе са неким од 
предвиђених образаца који су непопуњени или непрописно попуњени, 
непотписани или неоверени - сматраће се непотпуном, односно 
неприхватљивом и као таквој, неће се по истој даље поступати, односно 
неће се оцењивати. 

23.Понуда се мора односити на целокупну набавку и не може се односити само на 
поједине позиције.  

24. Понуда са варијантама није дозвољена. 
25. Понуђач може поднети само једну понуду. 
23. Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или опозове своју 
понуду, на начин који је одређен у позиву за подношење понуда, приликом 
подношења понуде. 

24. 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. 

 НАПОМЕНА: Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно 
наведеној забрани, као неприхватљиве. 

   25. Изабрани понуђач дужан је да, најкасније приликом закључења уговора, као 
средство обезбеђења уговора, достави наручиоцу бланко сопствене (соло) менице, 
као и менична овлашћења за попуњавање истих, и то: 

  - 1 (једну) меницу за добро извршење посла и 
  - 5 (пет) меница за отклањање грешака у гарантном року. 

       НАПОМЕНА: Њихова садржина, начин подношења, висина и рокови обезбеђења 
испуњења обавеза понуђача дефинисани су у моделу уговора. 

26.Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, на начин како је предвиђено у позиву за подношење 
понуде. 

 НАПОМЕНА: Комуникација ће се у поступку јавне набавке вршити на начин 
одређен чланом 20. Закона о јавним набавкама. 
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27. Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора купцу преда 
бланко сопствену (соло) меницу, без протеста, прописно оверену и потписану, као и 
овлашћење купцу за попуњавање исте и њено подношење надлежној банци у циљу 
њене реализације, као средство финансијског обезбеђења уговора за додатно 
обезбеђење испуњења уговорених обавеза, а највише у висинии од 15%,  од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од 
истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене 
рокови за извршење уговорне обавезе, важност менице за додатно обезбеђење 
испуњења уговорених обавеза  мора да се продужи. 
28. 1. Критеријум за оцењивање и избор најповољније понуде је економски 

 најповољнија понуда. 
         2. Елементи критеријума, на којима се заснива критеријум економски 
 најповољније понуде, су следећи: 
 

               

УКУПНО:…………… 100  пондера 
 

 3. Начин вредновања услова из понуде по елементима критеријума 
 

По свим датим елементима критеријума, понуђач који понуди најповољније услове, 
 бодоваће се са највећим бројем пондера (бодова) предвиђеним за конкретан 
 елемент критеријума. 

Остали понуђачи ће освојити пондере сразмерно  неповољности њихове понуде у 
 односу на најповољнију понуду по конкретном елементу критеријума, односно према 
 датој табели, а што је посебно одређено за сваки од наведених елемента 
 критеријума. 

 
 1) Понуђена цена: до 80 пондера. 
 
 Према овом елементу критеријума, упоређивана је укупна понуђена цена. 
 Понуда са најнижом  понуђеном ценом бодована је максималним бројем пондера 

 (бодова) предвиђеним за овај елемент критеријума. 
 Остале понуде, по овом елементу критеријума, бодоване су сразмерно нижим 

 бројем пондера, а према формули: 
 

                                                    
Пц

Цмин
Ппц

×= 80
 

 Где је: 
 Ппц – број освојених пондера за понуђену цену, 
 80 – максималан број пондера по овом елементу критеријума, 
 Цмин – најнижа понуђена цена и 
 Пц – понуђена цена.  
 
 

Ред. 
Бр. 

Елементи  критеријума Број 
пондера 

1. Понуђена цена 80 
2. Могућност унификације 20 
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НАПОМЕНА: 
Ако понуда садржи неуобичајено ниску цену, наручилац је дужан да, у писменом 
облику, захтева детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра 
меродавним. Наручилац је дужан да понуђачу одреди примеран рок за одговор који не 
може бити дужи од 20 дана од дана пријема захтева. 

 
 
       2) Могуђност унификације: 20 пондера 
 

Према овом критеријуму упоређиваће се понуђена могућност унификације добара које 
су предмет јавне набавке. 
Према захтеваном унификацијом подразумева се да је сва понуђена роба 
произведена од истог произвођача. 
Понуда понуђача који понуди потребна добра под редним бр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11  
из табеле Спецификације захтева, која производи један - исти произвођач, сматраће 
се да испуњава у целости могућност унифицирања и таква понуда вредноваће се 
максималним бројем пондера за овај елемент критеријума. 
Остале понуде, у којима се не нуде потребна добра под редним бр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 
10, 11 из табеле Спецификације захтева, које не производи један исти произвођач - 
бодоваће се са 0 (нула) пондера. Уколико макар и једно добро које је наведено у 
табели Спецификације захтева под редним бр. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11 није 
произведено од стране истог произвођача као и остала добра из табеле 
Спецификације захтева, сматраће се да таква понуда не нуди могућност унификације. 
НАПОМЕНА:  

За најповољнију понуду биће изабрана понуда која, према свим наведеним   
елементима критеријума, добије највећи број пондера.  
У поступку пондерисања исправних понуда, приликом рачунања, број 
освојених пондера биће исказиван са две децимале. Друга децимала биће 
заокруживана на следећи начин:  
- бројеви треће децимале  од  1 до 5  -  биће заокруживани на дати број друге 
децимале, 
- бројеви треће децимале од 6 до 9 – биће заокруживани на непосредно већи   
број друге децимале.    

НАПОМЕНА: 
У случају да понуђачи остваре исти, а при том и највећи број пондера, 
наручилац ће уговор за предметну јавну набавку закључити са понуђачем 
који је освојио више пондера по елементу критеријума ''понуђена цена''.   

29. Понуђач је дужан да при састављању своје понуде наведе да је поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине.  

 Напомена: поводом ове тачке понуђач је дужан поднети попуњене, 
потписане и оверене Обрасце бр. 3. и бр. 4., у супротном понуђач који не 
поднесе попуњене, потписане и оверене захтеване обрасце, његова понуде 
ће бити одбијена као неприхватљива.  

 Образац бр. 4. понуђач подноси само у случају ако је понуђач ималац права 
интелектуалне својине, над добрима која су предмет ове јавне набавке. 

30. Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
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31. Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негaтивних референци Управе за 
јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан 
предмету за који је понуђач добио негативну референцу. 

32. Одлуку о додели уговора наручилац ће донети у року од 25 дана од дана 
отварања понуда. 

33. Наручилац ће Одлуку о додели уговора доставити свим понуђачима у року од три 
дана од дана доношења одлуке. 

34. Ако понуђач одбије пријем одлуке, сматра се да је одлука достављена дана када 
је пријем одбијен. 

35. Понуђач незадовољан Одлуком о додели уговора има право поднети захтев за 
заштиту права, у року од 10 (десет) дана од дана пријема исте одлуке. Захтев за 
заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Захтев се 
може доставити непосредно, електронском поштом или факсом, у којим 
случајевима подносилац захтева мора да има потврду о пријему захтева од стране 
наручиоца, а уколико се захтев доставља путем поште мора се послати 
препоручено са повратницом, на адреси наручиоца. Уз захтев за заштиту права, 
подносилац захтева дужан је да поднесе и потврду о уплати таксе у износу од 
80.000,00 динара на рачун Буџета Републике Србије, на број рачуна: 840-
742221843-57, шифра плаћања: 253, позив на број: 97 50-016, са назнаком сврха 
уплате: ''републичка адинистративна такса''. Примерак захтева за заштиту права, 
подносилац захтева истовремено доставља Републичкој комисији за заштиту 
права у поступцима јавних набавки. О поднетом захтеву за заштиту права, 
наручилац ће обавестити све учеснике у поступку јавне набавке, односно објавиће 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 
два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

36. Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од осам дана од дана протока рока за подношење захтева за 
заштиту права. Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о 
јавној набавци, наручилац може да закључи уговор са првим следећим 
најповољнијим понуђачем. 

 37. Наручилац задржава право да, уколико оцени за потребним, одустане од 
предметне јавне набавке. 

 
 

---------------------------------- 
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Образац понуде 
ЈН бр. 12/13 

 
 I. Општи подаци о понуђачу: 

 
 Пословно име:__________________________________________________________ 
              

 Облик организовања: _____________________________________________ 
 _________________________________________________________________ 
 (уписати одговарајући облик организовања у смислу Закона о привредним  друштвима, као на 
 пр. А.Д., Д.О.О., ортачко друштво, друштвено предузеће и тд. или СТР, СЗР, Агенција и сл.) 
  

 Место седишта: _________________________________________________________ 
             
 Адреса (улица и број): ___________________________________________________ 
      
 Бр.т.р.:  ________________________________________________________________              
 
 Банка: _________________________________________________________________              
 
 ПИБ бр:   _______________________________________________________________ 
              
 Матични број:  __________________________________________________________ 
 
 Одговорно лице овлашћено за закључење уговора: _________________________ 
                
 Телефон/факс:      __________ _____________________________________________   
 
 Особа за контакт: ________________________________________________________ 
 
 Интернет адреса:   _______________________________________________________  
               
 E-mail адреса:   __________________________________________________________ 
 
 

Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке добара: -  
Набавка рачунара и рачунарске опреме – (30213000, 30213200, 30213100,30216110, 
30232120, 30232130, 30121100, 33195100), објављеном на Порталу јавних набавки, од 
28.09.2013. године, неопозиво дајемо следећу:  

   
П  О  Н  У  Д  У    -    бр. ________________   од  ___.___. 2013. године. 

 
 
 Понуду дајемо под следећим условима: 
  
 II. Понуду дајемо: 
 
   1. - самостално,   
   
             2. - заједнички, са понуђачем (групом понуђача): 
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 
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_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 

 
 
 
           III. Предметну набавку извршићемо: 
 
             1. -  без ангажовања подизвођача 
 
    2. -  са ангажовањем подизвођача и то:  
 
2.1. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.2. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 
 
2.3. ______________________ _____________________________ _________________ 
                (навести  пословно име )                        (навести адресу седишта)                  (навести матични број) 

_________________  ____________________________________________ 
                ( навести ПИБ)                                (навести име особе за контакт и бр. телефона) 
 

      
 

 IV. Проценат укупне вредности набавке које ће понуђач поверити 
подизвођачу/подизвођачима: 
___________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 
 V.  Део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________ . 
 
 
 VI. Понуда се односи на целокупну набавку.  
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VII. Услови:  

  
 1. Понуђена цена:  
 
    -  Укупна понуђена цена (без обрачунатог ПДВ-а)……_______________________ динара, 
    -  Износ ПДВ-а ………..………………...…........................_______________________ динара, 
     -  УКУПНО ЗА УПЛАТУ (са обрачунатим ПДВ-ом).._______________________ динара. 
 (УКУПНО ЗА УПЛАТУ са обрачунатим ПДВ-ом и словима: _________________ 
_______________________________________________________________________).  

 
Понуђена цена је са укалкулисаним трошковима монтже, трошковима транспортна, 

трошковима закупа и сви други зависни трошкови, као и евентуални попусти.  
 

    2. Рок испоруке: у року  од 15 календарскиох  дана након потписивања уговора.  
 
 

3. Услови плаћања: 45 дана од дана потписивања Записника о примопредаји 
предметних добара - без примедби и пријему фактуре. 

 
 
4. Гарантни рок. :________месеци од дана потписивања Записника о примопродаји 

предметних добара - без примедби. 
 
 

          5. Рок пост-продајног сервисирања  
 и обезбеђења резервних делова:  ________година од дана истека гарантног рока 
предметних добара. 
 

 
6. Место испоруке: По клаузули „Ф-ко магацини организационих јединица - огранака 

наручиоца у Нишу , Лесковцу, Пирот, Прокупље, Врање, Зајечар“, а по конкретном налогу 
наручиоца. 

 
 
7. Рок важење понуде: 60 дана од дана отварања понуде. 

 
 

За понуђача, 
 

 
(м.п.)              _______________________ 

   (потпис) 
ПРИЛОГ:                                                                                                                                                                 

1. Образац бр.1,                                                                                                      
2. Образац бр.2, 
3. Образац бр.3, 
4. Образац бр.4,  
5. Образац бр.5,  
6. Образац бр.6 -  
7. Образац бр.7, 
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8. Образац бр.8, 
9. Образац бр.9, 
10.  Образац бр.10, 
11.  Образац бр.11, 
12.  Образац бр.12. - Модел уговора, 
13.  Образац бр.13. (Референтна листа - искључиво на моделу референт листе 
наручиоца ) 

14.  Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно Извод из регистра 
надлежног Привреног суда, 

15. Извод из казнене евиденције, односно Уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова, 

16. Потврда надлежног суда да није изречена мера забране обављања делатности или 
Потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да је 
изречена мера забране обављања делатности. 

17. Уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да су измирени 
доспели порези и доприноси и Уверења надлежне локалне самоуправе да су 
измирене обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,  

18.____________________________________, 
19.____________________________________, 
20.____________________________________, 
21.____________________________________. 
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Образац бр.1. 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.o.o. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно члану 26. 
Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о изјављујемо да сам/смо понуду у поступку 
јавне набавке добара: Набавка рачунара и рачунарске опреме –  (30213000, 30213200, 
30213100,30216110, 30232120, 30232130, 30121100, 33195100) - ЈН бр.12/13, поднео/ли 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: - Набавка рачунара 
и рачунарске опреме –  (30213000, 30213200, 30213100,30216110, 30232120, 30232130, 
30121100, 33195100) - ЈН бр.12/13, док се у друге сврхе не може користити. 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају 
наведена изјава мора се копирати у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача. 
 
 

  
                                                                                                                   За понуђача,  

(м.п.)                         
               _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

                                                                                            _________________________ 
     (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                  

  (вести функцију) 
 

У __________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац бр.2. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:       _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 
Овим неопозиво изјављујем/о да у потпуности прихватам/о услове из позива за 

подношење понуда - у отвореном поступку - (ЈН бр.12/13), као и конкурсне документације, а 
који се односе на јавну набавку добра: - Набавка рачунара и рачунарске опреме –  
(30213000, 30213200, 30213100,30216110, 30232120, 30232130, 30121100, 33195100) 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. У том случају 
наведена изјава мора се копирати у онолико примерака колико има понуђача из групе 
понуђача 
 
 

    За понуђача, 
 

                                                           (м.п.)                             _______________________ 
       (потпис) 

 
         _______________________ 

            (читко навести име и презиме) 
 

 _______________________ 
             (навести функцију) 

 
 
 

 
У _______________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац бр.3. 

 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно члану 75. 
ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо приликом састављања понуде за 
предметну јавну набавку, поштовао/али обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара : - Набавка рачунара 

и рачунарске опреме –  (30213000, 30213200, 30213100,30216110, 30232120, 30232130, 
30121100, 33195100) - ЈН бр.12/13, док се у друге сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                              За понуђача,  

(м.п.)                         
               _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
         (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                

          (вести функцију) 
 

У __________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 

 
 
 
 
 



 18 од 58 

 
 

 
Образац бр.4. 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 
 Под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу, а сходно члану 75. 
ст. 2. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/12),  дајем/о следећу 
 
 

И  З  Ј  А  В  У 
О ИНТЕЛЕКТУАЛНОЈ СВОЈИНИ, СХОДНО ЧЛ.75.СТ.2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 
 

Овим изричито и неопозиво изјављујем/о да сам/смо ималац/оци права интелектуалне 
својине, над добрима која су предмет јавне набавке. 

 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку јавне набавке добара: - Набавка рачунара 

и рачунарске опреме –  (30213000, 30213200, 30213100,30216110, 30232120, 30232130, 
30121100, 33195100) - ЈН бр.12/13, док се у друге сврхе не може користити. 
 

  
                                                                                                             За понуђача,  

(м.п.)                         
               _______________________ 

                                                                                                                   (потпис) 
                                                                                                    

_________________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
_________________________                                                                

            (вести функцију) 
 

У __________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 

 
 
НАПОМЕНА: Ову изјаву подносити само у случају ако је понуђач ималац права 

интелектуалне својине над добрима која су предмет јавне набавке. 
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На основу чл. 61. ст.4. тач: 3), чл. 75., чл.76. и чл. 77., Закона о јавним набавкама 
(Сл.гл. РС бр.124/12), као и на основу чл. 2. ст. 1. тач: 5), чл.10., чл.21., чл.22., чл.23. и чл.24. 
Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки 
и начину доказивања испуњености услова (Сл.гл. РС бр.29/13), одређују се услови и доноси 
се упутство: 

 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ.75 И 76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И  
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
 

 Овим се одређују обавезни и додтани услови сходно чл.75 и 76. Закона о јавним 
набавкама, као и упутство како се доказује испуњености тих услова и прописују се 
документа као докази која је понуђач дужан поднети у прилогу поднете понуде, а којим 
доказује испуњеност тих услова, сходно чл. 77. Закона о јавним набавкама. 
 

Право на учешће у поступку доделе уговора о јавној набавци имају сва домаћа и 
страна правна и физичка лица која испуњавају услове из чл.75. и 76. Закона о јавним 
набавкама, а у складу са овом Конкурсном документацијом. 

 
Понуда понуђача који не поднесе све тражене доказе, наведене у овом упутству, 

сматраће се непотпуном и као таква, биће одбијена као неприхватљива и неће се 
даље разматрати, односно оцењивати. 

 
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе, али којима не 
доказује испуњеност било ког од наведених услова, односно којима не доказује 
испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњава обавезне и додатне 
услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, предвиђене чл. 75. и 76. Закона 
о јавним набавкама, услед чега ће целокупна понуда бити одбијена као 
неприхватљива, без даље оцене. 

 
 
I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 

77. Закона о јавним набавкама.  
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 
1). Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно Извод из регистра надлежног Привреног суда.  
 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра.  
 
- Уколико је понуђач физичко лице, не доставља доказ за овај услов. 
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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; 

 
Доказ:  
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити: 
 
1). Извод из казнене евиденције,  односно уверење из казнене евиденције надлежне 

полицијске управе Министарства унутрашњих послова, којим се потврђује да законски 
заступник понуђача није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, заштите 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко 
од кривичних дела организованог криминала. 

Напомена:  
- Захтев  за добијање наведеног документа се предаје органу надлежном за 

унутрашње послове општине на чијој територији је законски заступник понуђача рођен или 
према његовом пребивалишту. 

- Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави наведени 
документ за сваког од њих. 

 
2). 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; 

 
3). 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; 

 
Напомена: ови докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Извод из казнене евиденције, 

односно Уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против заштите животне 
средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре. 

Напомена: Захтев  за добијање наведеног документа се предаје органу надлежном за 
унутрашње послове општине на чијој територији је лице  рођено или према пребивалишту 
тог лица. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Извод из казнене 

евиденције, односно Уверења надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова 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. 

Напомена: Захтев  за добијање наведеног документа се предаје органу надлежном за 
унутрашње послове општине на чијој територији је лице  рођено или према пребивалишту 
тог лица. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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3). Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 

објављивања односно слања позива за подношење понуда; 
 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Потврде привредног и 

прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или Потврде 
Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано, да му је као 
привредном друштву изречена мера забране обављања делатности. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и 
мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну 
набавку. 

 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Потврде прекршајног суда да 

му није изречена мера забране обављања делатности, или Потврде Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности. 

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда и 
мора бити издат након објављивања позива за подношење понуда за предметну јавну 
набавку. 

 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Потврде прекршајног суда 

да му није изречена мера забране обављања одрећених послова. 
Напомена: овај доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 

понуда за предметну јавну набавку. 
 
4). Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 
 
Доказ:  
 
- Уколико је понуђач правно лице, дужан је доставити Уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења 
надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода.  

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
- Уколико је понуђач предузетник, дужан је доставити Уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода.  

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
- Уколико је понуђач физичко лице, дужан је доставити Уверења Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и Уверења 
надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних 
јавних прихода.  

Напомена: овај доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
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II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и чл. 77. 
Закона о јавним набавкама.  

 
 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
 

 1). Да против понуђача није покренут поступак стечаја, нити поступак ликвидације, 
односно претходни стечајни поступак. 

  
Доказ: 
 
Понуђач је дужан доставити Потврду Агенције за привредне регистре. 
 
2).  Да располаже неопходним финансијским капацитетом, сматра се:   
 
Неопходни финансијским капацитетом сматра се ако је понуђач, у претходној

 пословној години, односно у 2012. години, имао пословни приход у вредности од 
најмање 10.000.000,00 (без ПДВ-а)  динара.    

 
   Доказ: Биланс стања и Биланс успеха за 2012. годину.  

 
НАПОМЕНА: 
Понуђач који је у претходној пословној години, односно у 2012. години, имао 
пословни приход мањи од 10.000.000,00 динара (без ПДВ-а), сматраће се да  
нерасполаже  неопходним финансијским капацитетом. 
Под пословним приходом наручилац сматра приход који је уписан у Билансу успеха, 
на позицији "ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 203 + 204 - 205 + 206),  а који је у колони 
бр.3 - АОП означен ознаком "201" и тај податак ће бити релевантан код оцењивња 
понуда у погледу неопходног финансијског капацитета. Дакле, ради се о 
приходима из обављања делатности. То даље значи да наручилац неће признавати 
приходе по основу финансијских прихода (АОП 215) и остале приходе (АОП 217).  

 
 
 3 ).  Да располаже неопходним пословним капацитетом: 
 

 Неопходним пословним капацитетом сматра се ако је понуђач, у последње три 
пословне године, односно у периоду 2012., 2011. и 2010. године, у Републици Србији, 
извршио испoруку предметних добара у укупном износу од 30.000.000,00 динара без 
обрачунатог ПДВ-а. 

 
Доказ: поднети Референтну листу (на обрасцу наручиоца Образац бр.13.), са 

доказима, односно потврдама понуђачевих купаца.  
 

 Неопходним пословним капацитетом сматра се ако је понуђач, у последње три 
пословне године, односно у периоду 2010, 2011. и 2012. године, испоручио добра 
које су предмет ове јавне набавке у укупном износу од 30.000.000,00 динара (без 
ПДВ-а) и више.  
НАПОМЕНА: Понуда понуђача који је у периоду од претходне три пословне 
годинe (2010, 2011 и 2012.) испоручио добра, која су предмет ове јавне набавке, 
у укупном износу за све три године, мањим од 30.000.000,00 динара (без ПДВ-а), 
биће оцењена као неприхватљива.   
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4). Да располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне јавне 
набавке. Довољним кадровским капацитетом сматра се ако понуђач има: 
- најмање 3 (три) лица запослених или радно ангажованих ван радног односа, са 
најмање четвртим степеном средње стручне спремеелектро струке. 
Доказ: Да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом, дужан је 
доставити: 

 - Изјаву о довољном кадровском капацитету понуђача (на обрасцу наручиоца), 
 - Фотокопијe Образаца М3А (МА), за све запослене који се захтевају као услов за 

довољан кадровски капацитет, 
           - Уговорe о радном ангажовању ван радног односа ( нпр. уговор о привремено 

повременим пословима, уговор о делу, као и остале уговоре предвиђене Законом о 
раду по овом основу) за сва лица која се захтевају као услов за довољан кадровски 
капацитет. 

     НАПОМЕНА: 
     Понуђач који нема, односно који не поднесе све неопходне доказе којим 

доказује да има запослена лица у складу са овом тачком, сматраће се да не 
располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне јавне 
набавке и таква понуда биће одбијена као неприхватљива. 
 
5).  Понуђач је у обавези да достави Декларацију - Изјаву/Потврду произвођача (или 
било који други документ од стране произвођача), за понуђена предметна добра под 
редним бројем 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8  Табеле из тачке 2. Спецификације захтева, којом 
понуђач доказује усаглашеност наведених предметних добара, са техничком 
спецификацијом датој у оквиру колоне 4. Табеле Спецификаци захтева, а која је 
саставни део ове Конкурсне документације за предметну јавну набавку. 
НАПОМЕНА: У колико су документи на страном језику, обавезно приложити 
превод на српски језик, оверен од стране судског тумача за тај страни језик. 
За понуђена предметна добра од редног броја 9 до 17 Табеле из тачке 2. 
Спецификације захтева, не треба достављати Декларацију – Изјаву/Потврду 
произвођача (или било који други документ од стране произвођача). 

 
6).  Понуђач је у обавези да у својој понуди достави изјаву или одговарајући документ 

произвођача или дистрибутера (уколико произвођач нема представништво на територији 
Србије ), да је понуђач ауторизован/овлашћен да нуди и продаје добра која су предмет јавне 
набавке.  

 
Напомена: 
       Под изјавом да је понуђач ауторизован/овлашћен да нуди добра која су 

предмет јавне набавке подразумева се одговарајући документ , који је  
издат од стране произвођача понуђених добара или од стране 
представништва произвођача или од стране дистрибутера истог 
произвођача за територију Републике Србије (уколико произвођач нема 
представништво на територији Србије), којом се понуђач овлашћује да 
може нудити и продавати оригинална предметна добра произвођача . Овај 
документ  мора да гласи на име понуђача добара која су предмет јавне 
набавке и у њему мора да стоји назнака да се односи на предметну јавну 
набавку: - Набавка рачунара и информатичке опреме – ЈНбр.12/13. 
Наведени документ  мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног 
лица произвођача – дистрибутера. Уколико је документ на страном језику 
понуђач је у обавези да достави и превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача за тај страни језик. 
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Доказ: Изјава или одговарајући документ произвођача или дистрибутера 
(уколико произвођач нема представништво на територији Србије ), да је понуђач 
ауторизован/овлашћен да нуди и продаје добра која су предмет јавне набавке.  

 
7). Уз понуду је неопходно приложити потврду или одговарајући документ произвођача 

или дистрибутера (уколико произвођач нема представништво на територији Србије) о 
ауторизованим сервисним центрима, којом доказује да поседује организовану сервисну 
мрежу на територији Србије за добра која су предмет јавне набавке. Овај документ мора 
бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица произвођача – дистрибутера и у њему 
мора да стоји назнака да се односи на предметну  јавну набавку: - Набавка рачунара и 
информатичке опреме – ЈНбр.12/13   (потписану и оверену од стране овлашћеног лица 
произвођача - дистрибутера). 

 
Доказ: Потврда или одговарајући документ произвођача или дистрибутера 

(уколико произвођач нема представништво на територији Србије) о ауторизованим 
сервисним центрима. 

 
 

ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ И ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
 

 - Понуда са подизвођачем 
 

У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за подизвођача/е, 
поднесе све предвиђене доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 
75. ст.1. тач.1) до 4) Закона о јавним набавкама, односно све доказе предвиђене из Услова 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства 
како се доказује испуњеност тих услова, из тачке I. Обавезни услови и потребни докази за 
испуњење истих, сходно чл. 75. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, од редног бр.1). до 
редног бр.4). 
 У случају наступа са подизвођачем/има, понуђач је дужан да, за подизвођача/е, 
поднесе и предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, прописаних чл. 76. 
ст.3., односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. 
Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из тачке II. 
Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и чл. 77. Закона о 
јавним набавкама, под редним бр.1). 
  
 Напомена: 
 Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење 
обавеза из поступка  јавне набавке, односно за извршење уговорених обавеза, без 
обзира на број подизвођача. 
 

Напомена: 
Понуда понуђача који не достави све предвиђене доказе за подизвођача - 

сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без даље оцене.  
  
 Понуђач који, у поднетој понуди, достави све предвиђене доказе за 
подизвођача, али којима не доказује испуњење било ког од наведених услова, 
односно којима не доказује испуњење свих наведених услова, сматраће се да 
понуђач не испуњава обавезне и додатне услове за учешће у поступку предметне 
јавне набавке, предвиђене чл. 75. и чл. 76.  Закона о јавним набавкама, услед чега ће 
целокупна понуда бити одбијена као неприхватљива, без даље оцене. 
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 - Заједничка понуда 

 
У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз понуду 

стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе све предвиђене 
доказе o испуњењу обавезних условa за учешће, прописаних чл. 75. ст.1. тач.1) до 4) Закона 
о јавним набавкама, односно све доказе предвиђене из Услова за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност 
тих услова, из тачке I. Обавезни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 
75. и чл. 77. Закона о јавним набавкама, од редног бр.1). до редног бр.4).  
 
 У случају наступа групе понуђача, односно подношења заједничке понуде, уз 
понуду стожера понуђача, сваки понуђач из групе понуђача је дужан да поднесе и 
предвиђени доказ o испуњењу додатних условa за учешће, прописаних чл. 76. ст.3., 
односно доказ предвиђен из Услова за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона о јавним набавкама и Упутства како се доказује испуњеност тих услова, из 
тачке II. Додатни услови и потребни докази за испуњење истих, сходно чл. 76. и чл. 77. 
Закона о јавним набавкама, под редним бр.1). 
 Остале доказе, а који се односе на доказивање додатних услова, остали чланови 
групе понуђача подносе по свом нахођењу, а у циљу заједничког испуњења предвиђених 
услова. 

Услови из тих доказа цениће се кумулативно за целокупну групу понуђача. 
 

 Напомена: 
 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 
према наручиоцу. 
 

Напомена: 
Заједничка понуда односно понуда групе понуђача који не доставе све 

предвиђене доказе - сматраће се неприхватљивом и као таква, биће одбијена без 
даље оцене.  
 Понуђачи који, у поднетој заједничкој понуди, доставе све предвиђене доказе, 
али којима не доказују испуњење било ког од наведених услова, односно којима не 
доказују испуњење свих наведених услова, сматраће се да не испуњавају обавезне и 
додатне услове за учешће у поступку предметне јавне набавке, предвиђене чл. 75. и 
чл. 76.  Закона о јавним набавкама, услед чега ће целокупна заједничка понуда бити 
одбијена као неприхватљива, без даље оцене. 

 
 
 

НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА 
 
 

 Докази о испуњености услова могу се доставити у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на 
основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави 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 на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе који су то докази.  
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 Понуђач је дужан да, на свом обрасцу са меморандумом, који мора бити потписан и 
оверен од стране понуђача, наведе који су то докази који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа и да наведе интернет страницу на коју су тражени докази 
јавно доступни. 

 
Понуда понуђача који има седиште у другој држави, мора да садржи све тражене 

доказе из ове конкурсне документације, који морају бити у свом изворном облику, преведени 
на српском језику и оверени од стране сталног судског тумача за тај страни језик. 

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. 

 Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 
року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из чл.77. Закона о 
јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), 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. 

Понуда понуђача који има седиште у другој држави, уз коју нису поднети сви 
тражени докази, односно докази нису поднети на начин прописан Законом о јавним 
набавкама и овом конкурсном документацијом, биће одбијена као неприхватљива и 
иста се даље неће разматрати, односно оцењивати.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

---------------------------------    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 27 од 58 

 
 

 СПЕЦИФИКАЦИЈА ЗАХТЕВА 
(ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ, 

МЕСТО ИСПОРУКЕ И ДОДАТНЕ УСЛУГЕ) 
 

(ЈН бр.12/13) 
 
 

 
1.  Предмет јавне набавке: 
 
- набавка добара: Набавка рачунара и информатичке опреме. 
 
 
2.  Опис потребних добара, захтеване техничке карактеристике и потребне количине: 
 

РБ TИП OПРEME КOЛИЧИ
НA СПEЦИФИКAЦИJA 

1 Радна станица тип 1 6 

Прoцeсoр мин Intel i7 3.4GHz 8MB L3 cache,матична плoчa 
бaзирaнa нa Intel Q77 чипсeту (мин 4xDIMM, мин 4xSATA, мин 
1xPCIe x16, мин 1xPCIe x 1, мин 1GB LAN, мин 4xUSB3.0, мин 
4xUSB2.0, RJ-45, VGA, аудиo),oпeрaтивнa мeмoриja мин 16GB 
DDR3 1600MHz 2DIMMs, HDD мин 1TB 7200rpm SATA, дoдaтнa 
грaфичкa кaртицa PCIe16 AMD Radeon 128bit  мин 1GB сoпствeнe 
мeмoриje са изводима за повезивање на мин 2 монитора, ДВД 
рeзaч; Oпeрaтивни систeм MS Windows 7 Professional 64bit или MS 
Windows 8 Professional 64bit, Кућиште типа MT (Microtower)  . 
Испoрукa сa тaстaтурoм и мишeм пo прoизвoђaчкoj спeцификaциjи. 

2 Дeсктoп рачунар тип 1 1 

Прoцeсoр мин i5 2.9GHz 6MB L3 cache, Oпeрaтивнa мeмoриja 8GB, 
HDD 1TB, Грaфичкa кaртицa nVidia 650M 512MB DDR3, 4xUSB3.0, 
SDXC card slot, 2xThunderbolt пoрт,  мини display пoрт, мин 1GB 
LAN ,802.11n network aдaптeр, Bluetooth 4.0, вeличинa eкрaнa 21.5" 
ИПС типa сa рeзoлуциjoм 1920x1080.Oпeрaтивни систeм OС X 
Mountain Lion.. Испoрукa сa бeжичнoм тaстaтурoм и мишeм пo 
прoизвoђaчкoj спeцификaциjи 

3 Дeсктoп рачунар тип 2 115 

Прoцeсoр мин Pentium G2020, матична плoчa бaзирaнa нa Q75 
чипсeту (мин 4 xDIMM,могућност проширења до 32GB оперативне 
меморије,мин 2xSATA, мин 1xPCIe x16, мин 2xPCIe x1,мин 1xPCI, 
мин 1GB LAN, мин 4xUSB3.0, мин 4xUSB2.0, RJ-45, VGA, 
аудиo),опeрaтивнa мeмoриja мин 2GB DDR3 1600MHz ,HDD мин 
500GB 7200rpm SATA, грaфичкa кaртицa интeгрисaнa Intel HD, 
ДВД рeзaч, опeрaтивни систeм MS Windows 7 Professional 64bit или 
MS Windows 8 Professional 64bit, Тип кућишта SFF(small form 
factor). Испoрукa сa тaстaтурoм и мишeм пo прoизвoђaчкoj 
спeцификaциjи. 

4 Дeсктoп рачунар тип 3 1 

Прoцeсoр мин Intel i5 3.2GHz 6MB L3 cache,матична плoчa 
бaзирaнa нa Intel Q77 чипсeту (мин 4xDIMM, мин 4xSATA, мин 
1xPCIe x16, мин 1xPCIe x 1, мин 1GB LAN, мин 4xUSB3.0, мин 
4xUSB2.0, RJ-45, VGA, аудиo),oпeрaтивнa мeмoриja мин 16GB 
DDR3, HDD мин 500GB 7200rpm SATA, грaфичкa кaртицa 
интегрисана, ДВД рeзaч; Oпeрaтивни систeм MS Windows 7 
Professional 64bit или MS Windows 8 Professional 64bit, Кућиште 
типа SFF (Small Form Factor)  . Испoрукa сa тaстaтурoм и мишeм пo 
прoизвoђaчкoj спeцификaциjи. Лaсeрски миш бeжичнo Wi-Fi direct 
пoвeзивaњe, дoмeта 10м. 

5 Преносни рачунар тип 1 1 

Прoцeсoр мин Intel i5 2.5GHz 3MB L3 cache, плoчa бaзирaнa нa 
Intel HМ76 чипсeту мин 2xUSB3.0, мин 2xUSB2.0, мин 1GB LAN, 
VGA+ Display port, Bluetooth, Card reader, Wireless 802.11n  
,Docking connector,Secondary battery connector , аудиo, опeрaтивнa 
мeмoриja мин 4GB SODIMM DDR3, HDD мин 500GB 7200rpm 
SATA, грaфичкa кaртицa интeгрисaнa Intel HD сa 14" дисплejeм 
рeзoлуциje 1366x768, ДВД рeзaч, опeрaтивни систeм MS Windows 
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7 Professional 64bit или MS Windows 8 Professional 64bit, бaтeриja 
мин 6-тo ћелијска. 

6 Преносни рачунар тип 2 30 

Прoцeсoр мин Intel i3 2.4GHz 3MB L3 cache, плoчa бaзирaнa нa 
Intel HМ76 чипсeту мин 2xUSB3.0, мин 2xUSB2.0, мин 1GB LAN, 
VGA+ Display port, Bluetooth, Card reader, Wireless 802.11n,Express 
Card Slot,1 x e-Sata (или Combo),1 x IEEE 1394a,Docking 
connector,Secondary battery connector,Spill-resistant тастатура са 
нумеричким делом, аудиo, опeрaтивнa мeмoриja мин 4GB SODIMM 
DDR3, HDD мин 500GB 7200rpm SATA, грaфичкa кaртицa 
интeгрисaнa Intel HD сa 15’’ дисплejeм рeзoлуциje 1366x768, ДВД 
рeзaч, опeрaтивни систeм MS Windows 7 Professional 64bit или MS 
Windows 8 Professional 64bit, бaтeриja мин 6-тo ћелијска. 

7 Преносни рачунар тип 3 2 

Прoцeсoр мин Intel i5 2.5GHz 3MB L3 cache, плoчa бaзирaнa нa 
Intel HМ76 чипсeту мин 2xUSB3.0, мин 2xUSB2.0, мин 1GB LAN, 
VGA+ Display port, Bluetooth, Card reader, Wireless 802.11n,Express 
Card Slot,1 x e-Sata (или Combo),1 x IEEE 1394a,Docking 
connector,Secondary battery connector,Spill-resistant тастатура са 
нумеричким делом, аудиo, опeрaтивнa мeмoриja мин 4GB SODIMM 
DDR3, HDD мин 500GB 7200rpm SATA, грaфичкa кaртицa 
интeгрисaнa Intel HD сa 15’’ дисплejeм рeзoлуциje 1366x768, ДВД 
рeзaч, опeрaтивни систeм MS Windows 7 Professional 64bit или MS 
Windows 8 Professional 64bit, бaтeриja мин 6-тo ћелијска. 

8 Taблeт 4 

Прoцeсoр A6X dual core 1.4GHz сa quad core грaфикoм. 
Склaдиштeни прoстoр 16GB. Eкрaн вeличинe 9.7" retina multitouch 
сa LED пoзaдинским oсвeтљeњeм и IPS тeхнoлoгиjoм рeзoлуциje 
2048x1536. Oпциje пoвeзивaњa 3G,Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 2.4GHz i 
5GHz, Bluetooth 4.0. Двe кaмeрe 1.2MPix и 5MPix. Oпeрaтивни 
систeм iOS. Бaтeриja 11560mAh. 

9 Moнитoр 17" 130 

Moнитoр TN типa, диjaгoнaлe 17" и oднoсa стрaницa 5:4 сa мax 
рeзoлуциjoм 1280x1024/60Hz. Oсвeтљeњe 250cd/м2, кoнтрaст 
1000:1 стaтички, врeмe oдзивa 5ms, вeличинa тaчкe 0.264мм, 
углoви видљивoсти 160 стeпeни пo хoризoнтaли и вeртикaли, тилт, 
нaчин пoвeзивaњa VGA 

10 Moнитoр 19" 25 

Moнитoр TN типa сa ЛEД пoзaдинским oсвeтљeњeм, диjaгoнaлe 
19" и oднoсa стрaницa 5:4 сa мax рeзoлуциjoм 1280x1024/60Hz. 
Oсвeтљeњe 250cd/м2, кoнтрaст 1000:1 стaтички, врeмe oдзивa 
5ms, вeличинa тaчкe 0.294мм, углoви видљивoсти 160 стeпeни пo 
хoризoнтaли и вeртикaли, нaчин пoвeзивaњa VGA, DVI и Display 
Port 

11 Moнитoр 22" 5 

Moнитoр TN типa сa ЛEД пoзaдинским oсвeтљeњeм, диjaгoнaлe 
21.5" и oднoсa стрaницa 16:9 сa мax рeзoлуциjoм 1920x1080/60Hz. 
Oсвeтљeњe 250cd/м2, кoнтрaст 1000:1 стaтички, врeмe oдзивa 
5ms, вeличинa тaчкe 0.248мм, углoви видљивoсти 170 стeпeни пo 
хoризoнтaли и 160 стeпeни пo вeртикaли, нaчин пoвeзивaњa VGA и 
DVI са HDCP подршком 

12 Лaсeрски штaмпaч A4 35 

Црнo-бeли лaсeрски штaмпaч фoрмaтa пaпирa A4, DUPLEX, 
рeзoлуциja 1200dpi, брзинa штaмпe мин 30 стрaницa у минути, 
oпeрaтивнa мeмoриja мин 64MB, мeсeчни oбим штaмпe 
прeпoручeнo 50000 стрaницa, кaпaцитeт улaзнe кaсeтe 250 
листoвa, пoвeзивaњe путeм USB пoртa, касета са тонером мора да 
садржи фотоосетљиви ваљак, 1Gb Ethernet port, колорни дисплеј 
осетљив на додир, пoдршкa зa Win XP или нoвиjи кao и Mac OS 
10.3.9 или нoвиjи.. 

13 Лaсeрски штaмпaч A4 
кoлoр 1 

Кoпир лaсeрски штaмпaч фoрмaтa пaпирa A4, DUPLEX, рeзoлуциja 
600dpi, брзинa штaмпe  мин 20 стрaницa у минути, oпeрaтивнa 
мeмoриja мин 128MB, мeсeчни oбим штaмпe прeпoручeнo 40000 
стрaницa, кaпaцитeт улaзнe кaсeтe 250 листoвa, пoвeзивaњe путeм 
USB или RJ-45 пoртa, пoдршкa зa Win XP или нoвиjи кao и Mac OS 
10.5 или нoвиjи, касета са тонером мора да садржи фотоосетљиви 
ваљак. 

14 Шaлтeрски штaмпaч 25 

Maтрични штaмпaч мax фoрмaтa улaзнoг пaпирa A4, мин дeбљинa 
пaпирa 2.6мм, 24 пин, мax брзинa штaмпe 480cps, мoгућнoст 
штaмпe oригинaл+6 кoпиja, пoвeзивaњe путeм сeриjскoг, 
пaрaлeлнoг или USB пoртa. Ручнo убaцивaњe пaпирa сa прeдњe 
стрaнe сa мoгућнoшћу излaскa пaпирa сa прeдњe или зaдњe 
стрaнe пo избoру. Прoсeчни вeк трajaњa глaвe штaмпaчa 
400000000 кaрaктeрa. Пoдршкa зa српски jeзик штaмпe (ћирилицa 
и лaтиницa). 
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15 Фoтoкoпир урeђaj A3 1 

Дигитaлни фoтoкoпир лaсeрскoг типa сa мax фoрмaтoм пaпирa A3, 
брзинa штaмпe  мин 20 стрaницa у минути, рeзoлуциja 600dpi, 
oпeрaтивнa мeмoриja 256МБ, кaпaцитeт улaзa 500 листoвa, 
oптичкa рeзoлуциja колор скeнeрa 600dpi, брзина скенирања кроз 
ADF 50s/m, нaчин пoвeзивaњa USB или RJ-45. Пoдржaни 
oпeрaтивни систeми Win XP или нoвиjи, Mac OS X 10.4 или нoвиjи, 
касета са тонером мора да садржи фотоосетљиви ваљак.. 

16 Скeнeр A4 тип 1 20 

Флaтбeд скeнeр фoрмaтa A4, хардверске рeзoлуциje 4800x9600dpi, 
кoлoрит 48bit, мoгућнoст дирeктнoг скeнирaњa нeгaтивa и слajдoвa. 
Прeдњи пaнeл сa прeдeфинисaним тaстeрима зa брзo скeнирaњe. 
Нaчин пoвeзивaњa USB. Пoдржaни oпeрaтивни систeми Win 2000 
или нoвиjи кao и Mac OS X 10.3.9 или нoвиjи. 

17 Скeнeр A4 тип 2 2 

Скeнeр флaтбeд типa сa дoдaтим ADF-oм фoрмaтa A4, мax 
oптичкe рeзoлуциje 600dpi (ADF) oднoснo 2400dpi (флaтбeд). Max 
брзинa скeнирaњa 15 стрaницa у минути. ADF je дуплex типa сa 
кaпaцитeтoм дo 50 листoвa. Пoвeзивaњe путeм USB. Пoдржaни 
oпeрaтивни систeм зa USB2.0 вeзу Win 2000 или нoвиjи кao и Mac 
OS X 10.2.7 или нoвиjи. 

 
 
2.1 Понуђач је у обавези да у својој понуди достави изјаву или одговарајући документ 

произвођача или дистрибутера (уколико произвођач нема представништво на територији 
Србије ), да је понуђач ауторизован/овлашћен да нуди и продаје добра која су предмет јавне 
набавке.  

 
Напомена: 
       Под изјавом да је понуђач ауторизован/овлашћен да нуди добра која су 

предмет јавне набавке подразумева се одговарајући документ , који је  
издат од стране произвођача понуђених добара или од стране 
представништва произвођача или од стране дистрибутера истог 
произвођача за територију Републике Србије (уколико произвођач нема 
представништво на територији Србије), којом се понуђач овлашћује да 
може нудити и продавати оригинална предметна добра произвођача . Овај 
документ  мора да гласи на име понуђача добара која су предмет јавне 
набавке и у њему мора да стоји назнака да се односи на предметну јавну 
набавку: - Набавка рачунара и информатичке опреме – ЈНбр.12/13. 
Наведени документ  мора бити потписан и оверен од стране овлашћеног 
лица произвођача – дистрибутера. Уколико је документ на страном језику 
понуђач је у обавези да достави и превод на српски језик, оверен од стране 
судског тумача за тај страни језик. 

 
2.2. Уз понуду је неопходно приложити потврду или одговарајући документ произвођача 

или дистрибутера (уколико произвођач нема представништво на територији Србије) о 
ауторизованим сервисним центрима, којом доказује да поседује организовану сервисну 
мрежу на територији Србије за добра која су предмет јавне набавке. Овај документ мора 
бити потписан и оверен од стране овлашћеног лица произвођача – дистрибутера и у њему 
мора да стоји назнака да се односи на предметну  јавну набавку: - Набавка рачунара и 
информатичке опреме – ЈНбр.12/13   (потписану и оверену од стране овлашћеног лица 
произвођача - дистрибутера). 

 
 

3.  Захтеви у погледу квалитета: 
 
 Добра која су предмет ове јавне набавке морају имати следећи квалитет: 

Према карактеристикама које се односе на Декларацију - Изјаву/Потврду (или било 
који други документ од стране произвођача) о усаглашености произвођача опреме које 
могу бити издате директно од произвођача опреме на српском језику или на страном-
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енглеском језику са обавезним овереним преводом на српски језок од стране судског тумача 
за страни језик. Изјава/Потврда о усаглашености је неопходна за следеће тачке понуде: 
1,2,3,4,5,6,7 и 8, док се за тачке од 9 до 17 неће узимати у обзир. 
НАПОМЕНА:  

Уколико понуђач у понуди не достави наведене тражене Изјаве/Потврде о 
усаглашености опреме од стране произвођача опреме на начин претходно наведен, 
таква понуда биће оцењена као неприхватљива. 
 
 
5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције: 
 

Гарантни рок не сме бити краћи од 36 месеци од дана потписивања Записника о 
примопредаји предметних добара - без примедби. 
 НАПОМЕНА:  

Уколико понуђач у понуди наведе краћи гарантни рок од 36 месеци од дана 
потписивања Записника о примопредаји предметних добара - без примедби, таква 
понуда биће оцењена као неприхватљива.   

 
 

6. Рок испоруке: 
  

У року од 15 календарских дана од дана закључења уговора. 
 

 
7. Пост-гаранцијско одржавање: 
 

Минимални пост-гарантни рок за предметна добра који понуђач може да понуди је 5  
година од дана истека гарантног рока. 

У пост-гарантном року понуђач је дужан да, по истеку гарантног рока, наручиоцу 
предметних добара  из ове Спецификације захтева обезбеди потребне резервне делове  и 
врши сервисирање предметних добара. 

Уколико понуђач сам не врши услуге сервисирања, у обавези је да у понуди достави 
листу овлашћених сервисера за предметна добра. 

 
 

НАПОМЕНА:  
Уколико понуђач у понуди наведе краћи пост-гарантни рок од 5 година, таква 

понуда биће оцењена као неприхватљива.  
Уколико понуђач сам не врши услуге сервисирања, а у понуди не достави листу 

овлашћених сервисера за сервисирање свих предметних добара, таква понуда биће 
оцењена као неисправна.  
  
8. Место испоруке: 
 
  
 По клаузули „Ф-ко магацини организационих јединица - огранака наручиоца у Нишу, 
Лесковцу, Прокупљу, Пироту ,Врању и Зајечар “, а по конкретном налогу наручиоца. 
 
 
9. Евентуалне додатне услуге:   
 

 
    --------------------------------- 
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 На основу чл. 61. ст.4. тач:7) Закона о јавним набавкама (Сл.гл. РС бр.124/12), као и 
на основу чл.2. ст.1. тач: 9), чл.11. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(Сл.гл. РС бр.29/13), прописује се и доноси се: 
 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ 

КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

 Овим Упутством за попуњавање обрасца Структуре цене (у даљем тексту: Упутство) 
прописује се начин како се попуњава oбразац Структуре понуђене цене (у даљем тексту: 
Структура цене) од стране понуђача. 
 

1. Образац Структуре понуђене цене сачињен је на обрасцу који је обавезан елемент 
конкурсне документације, а који понуђач преузима са конкурсном документациjом. 
     2.  Образац Структуре понуђене цене попуњава се на српском језику. 
     3.  Образац Структуре понуђене  цене попуњава се читко, штампаним словима. 
     4.  Цена се исказује у динарима, бројчано и словима, а у зависности од конкретног 

захтева наручиоца. 
     5. У датом тексту, после речи: „а на основу наше понуде, под бр.________ од _________ 

2013. године“ – на "празним" линијама уписати деловодни број и датум које је понуђач 
уписао у обрасцу понуде.   

     6.  У датој табели, у колони бр.2 - „Назив робе, ознака типа и  назив произвођача“  – 
уписати назив робе, ознаку типа и  назив произвођача, за сваку врсту робе понаособ.     
     7. У датој табели,у колони бр.6 - „ Јединична цена без ПДВ-а (динара)“  – уписати 

појединачну цену, према датој јединици мере, за сваку врсту робе понаособ. 
  

     8. У датој табели, у колони бр.7 - „Износ без ПДВ-а (динара), “  – уписати износ који 
одговара производу потребних количина уписаних у колони бр.5 - „Количина, Укупно 
“ и јединичних цена уписаних у колони бр.6  -„ Јединична цена без ПДВ-а (динара)“  
(колона 5Х 6 ).   

     9. У реду „УКУПНО:“  – бројчано уписати износ који представља збир износа свих 
позиција из колоне бр.7 - „Износ без ПДВ-а“ . 

   10. У реду „ПДВ %“  – бројчано уписати износ обрачунатог ПДВ-а на основицу коју 
представља укупан износ из реда „УКУПНO - без ПДВ-а“ . 

    11. У реду „ЗА УПЛАТУ“  – уписати бројчани износ који представља збир износа из реда 
„УКУПНO - без ПДВ-а“  и износа обрачунатог ПДВ-а, уписаног у реду „ПДВ %“.  

    12. У Обрасцу Структуре цене, испод дате Табеле, на "празној" линији после текста 
"Понуђена цена за уплату и словима''  - уписати словима износ који је уписан у 
Табели, у реду „ЗА УПЛАТУ“  

13. У случају постојања рачунских грешака, у погледу укупне цене по позицијама,  
меродавна ће бити јединична цена изказана у тој истој позицији. У том случају, 
наручилац ће уз сагласност понуђача извршити исправан обрачун укупне цене у 
конкретној позицији, као и корекцију укупне понуђене цене, а у складу са извршеном 
корекцијом.  

 
 

----------------------------- 
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Образац структуре понуђене цене 

 
 

Образац бр.5. 
 

ЈН бр.12/13 
 

 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  добaра: 

- Набавка рачунара и рачунарске опреме –  (30213000, 30213200, 30213100, 30216110, 
30232120, 30232130, 30121100, 33195100) - ЈН бр.12/13, а на основу наше понуде, под 
бр.______________ од ______________ 2013. године, достављамо Вам 

 
 
 

 СТРУКТУРУ ЦЕНЕ  
 

 

 
 

1. 
 

 

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 6   

2.  

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 1   

 
3. 
 

 

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 115   

4.  

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 1   

5.  

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 1  
 
 
 

1 2 3 4 5 6 7 

Ред.        
Бр. 

Назив робе,  
ознака типа и  

 назив 
произвођача 

 
 

 
Технички 
опис 

захтеваних 
добара  

Јед. 
мере 

Количина  Јединична 
цена без ПДВ-а 

Износ 
без ПДВ-а 

 
Укупно (динара) (динара) 
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6.  

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 30   

 
7. 
 

 

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 2   

8.  

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 4   

9.  

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 130   

10.  

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 25   

11.  

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 5   

12.  

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 35   

13.  

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 1   

14.  

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 25   

15.  

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 1   

16.  

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 20   

17.  

 
Тачка 2.колона 

4.табеле 
спецификације 

захтева 

ком. 2   

 

 УКУПНО 
 
 
 

 ПДВ %  
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ЗА УПЛАТУ 
 

 

    
      (За уплату и словима: _____________________________________________________ 
 
___________________________________________________________________________).  
 
 

Понуђена цена је са укалкулисаним трошковима испоруке, трошковима транспортна , 
царине, исхрана радника у току рада и сл.). 
 Плаћање и и извршење под условима из прихваћене понуде понуђача. 

 
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                                __________________________ 

               (потпис) 
 

         _________________________ 
                (читко навести име и презиме) 

 
              ________________________ 
                      (навести функцију) 

 ______________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Образац трошкова припреме понуде 

 
Образац бр.6. 

 
ЈН бр.12/13 

 
 Поводом Вашег позива за подношење понуде у поступку јавне набавке  добaра: 

- Набавка рачунара и рачунарске опреме –  (30213000, 30213200, 30213100,30216110, 
30232120, 30232130, 30121100, 33195100) - ЈН бр.12/13,  достављамо Вам 
  

ТРОШКОВЕ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

 
 
 Образац трошкова припреме понуде попунити на следећи начин: 
 

1. Образац трошкова припреме понуде сачињен је на обрасцу који је обавезан 
елемент конкурсне документације, а који понуђач  преузима са конкурсном документациjом. 

2.  Образац трошкова припреме понуде попуњава се на српском језику. 
3. Oразац трошкова припреме понуде попуњава се читко, штампаним словима и цена 
се исказује у динарима и бројчано. 

 4. У датој табели, у реду под тачком 1. - ''Трошкови израде узорака и модела:''  у 
колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају када наручилац од 
понуђача захтева доставу узорака или модела уз понуду и то само ако су исти израђени у 
складу са техничким спецификацијама наручиоца, уколико наручилац од понуђача не 
захтева доставу узорака и модела уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији.  

1 2 3 4 

Ред.        
Бр. 

Назив трошкова припреме понуде 
 

Цена без   
ПДВ-а 

Цена са 
ПДВ-ом 

(динара) (динара) 

1.  Трошкови израде узорака и модела:     

2.  
Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:   

3.  

 
Остали непоменути трошкови:  
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 
______________________________________ 
 

 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
 

__________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 
 

___________ 

 
УКУПНО за трошкове припреме понуде: 
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 5. У датој табели, у реду под тачком 2. - ''Трошкови прибављања средства 
обезбеђења:''  у колони 3. и 4. исказати трошкове (без ПДВ-а и са ПДВ-ом), само у случају 
када наручилац од понуђача захтева да се уз понуду достави/е и средство/а обезбеђења 
(нпр. меница за озбиљност понуде), уколико наручилац не захтева доставу средства 
обезбеђења уз понуду -  не изјашњавати се на овој позицији.  
 6. У датој табели, у реду под тачком 3. - ''Остали непоменути трошкови:''  у колони 
2., на предвиђеним местима уписати називе осталих трошкова које је понуђач имао 
приликом припреме понуде за предметну јавну набавку, уколико осталих трошкова није било 
- не изјашњавати се.  У истом реду у колони 3. и 4. бројчано исказати трошкове (без ПДВ-а и 
са ПДВ-ом), само у случају уколико је понуђач навео остале трошкове, уколико осталих 
трошкова није било -  не изјашњавати се на овим позицијама. 

7. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 3., бројчано уписати 
износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.3 - „Цена без ПДВ-а“ . 

8. У реду „УКУПНО за трошкове припреме понуде:“  – у колони 4., бројчано уписати 
износ који представља збир износа свих позиција из колоне бр.4 - „Цена са ПДВ-ом“ . 
 
 
 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 узорака 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: 
 Уколико понуђач приликом припреме понуде није имао трошкове који су напред 
наведени у датој табели - није у обавези да доставља овај образац 
 

 
     За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

          (навести функцију) 
У ______________________, 
 
Дана ____.____. 2013. године. 
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Oбразац бр.7. 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добра: - Набавка рачунара и рачунарске опреме –  
(30213000, 30213200, 30213100,30216110, 30232120, 30232130, 30121100, 33195100) - ЈН 
бр.12/13, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену 
(соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за добро 
извршење посла, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати и овлашћење за 
попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 

     
    За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

              (навести функцију) 
 

                                                                
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.8. 

 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добра: - Набавка рачунара и рачунарске опреме –  
(30213000, 30213200, 30213100,30216110, 30232120, 30232130, 30121100, 33195100) - ЈН 
бр.12/13, најкасније приликом закључења уговора, најкасније приликом закључења уговора, 
доставити наручиоцу 5 (пет)  бланко сопствених (соло) меница (потписане и оверене), без 
протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора ради отклањања грешака у 
гарантном року, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати овлашћења за попуњавање 
и подношење истих меница надлежној банци у циљу наплате.  
 
 

                                                                                                         
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.9. 

 
 
 

ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 
Н И Ш 

 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИCА И БРОЈ:            _______________________________________ 
 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
 
 

 Овим неопозиво изјављујемо да ћемо, уколико наша понуда буде изабрана за 
најповољнију у поступку јавне набавке добра: - Набавка рачунара и рачунарске опреме –  
(30213000, 30213200, 30213100,30216110, 30232120, 30232130, 30121100, 33195100) - ЈН 
бр.12/13, најкасније приликом закључења уговора, доставити наручиоцу бланко сопствену 
(соло) меницу, без протеста, као средство финансијског обезбеђења уговора за додатно 
обезбеђење испуњења уговорених обавеза, као и да ћемо истовремено наручиоцу предати 
и овлашћење за попуњавање и подношење исте менице надлежној банци у циљу наплате.  
 
 
 

                                                                                                         
За понуђача, 

 
                                                           (м.п.)                             _______________________ 

       (потпис) 
 

         _______________________ 
           (читко навести име и презиме) 

 
 _______________________ 

             (навести функцију) 
 
 

                                                                                                           
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.10. 

 
 

 
ЕД „ ЈУГОИСТОК“ д.о.о. 

Н И Ш 
 
 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:   _______________________________________ 
 
МЕСТО СЕДИШТА:     _______________________________________ 
 
УЛИЦА И БРОЈ:           _______________________________________ 
 
 

И  З  Ј  А  В  А 
О ДОВОЉНОМ КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 
 

 Овим изјављујемо да понуђач располаже довољним кадровским капацитетом 
за извршење јавне набавке добара: - Набавка рачунара и рачунарске опреме –  (30213000, 
30213200, 30213100,30216110, 30232120, 30232130, 30121100, 33195100) - ЈН бр.12/13. 
 
  Изјављујемо да, на дан подношења понуде, понуђач има најмање - укупно 3 
запослена или  радно ангажвана ван радног односа, са најмање четвртим степеном 
средење стручне спреме и то: 
   

1. ___________________________________, 
 
2. ___________________________________, 
 
3. ___________________________________, 
 
 

за које прилажемо и одговорајуће доказе у складу са Конкурсном документацијом. 
 
Ова изјава ће служити као доказ у поступку предметне јавне набавке, док се у друге 

сврхе не може користити. 
 
                                                                                                              За понуђача,                                                                   
 

(м.п.)                     _________________________ 
                                                                                                                      (потпис)                                                                                                   

       
      _________________________ 

                    (читко навести име и презиме) 
  _________________________ 

             (навести функцију) 
 
У _____________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
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Образац бр.11. 
 

СПОРАЗУМ  
 

КОЈИМ СЕ ПОНУЂАЧИ ИЗ ГРУПЕ МЕЂУСОБНО И ПРЕМА НАРУЧИОЦУ ОБАВЕЗУЈУ НА 
ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

(ЈН бр.12/13) 
 

  
              Овим споразумом се сви понуђачи из групе понуђача међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке добара: - Набавка рачунара и рачунарске 
опреме –  (30213000, 30213200, 30213100,30216110, 30232120, 30232130, 30121100, 
33195100) - ЈН бр.12/13. 
 
 Групу понуђача чине следећи чланови: ________________________________; 
               (навести назив првог члана - носиоца посла) 
 
 _______________________________;  _______________________________; 
       (навести назив другог удруженог члана )         (навести назив трећег удруженог члана) 
 
    
 
1. Члан групе који ће бити носилац посла (стожер), односно који ће поднети понуду и 
који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем:         
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
 
ПИБ број:     ________________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 
 
2. Понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 
Одговорно лице понуђача  
овлашћено за закључење уговора: ________________________________ 
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________________________________________________________________________ 
 
3. Понуђач који ће у име групе понуђача доставити средства обезбеђења: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 
4.  Понуђач који ће издати рачун: 
 
    Навести назив:    ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 
 

________________________________________________________________________ 
  
 
 
5. Рачун на који ће бити извршено плаћање: 
 
Број текућег рачуна:     _________________________________             

 
Код банке:     _______________________________   

 
    Навести назив понуђача:  ________________________________ 
 
    Место седишта:    ________________________________ 
 
    Улица и број:    ________________________________ 
 
    Матични број:    ________________________________ 
  
ПИБ број:     ________________________________ 

 
_______________________________________________________________________ 
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6. Навести обавезе сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора: 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________ 
________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________. 
 
 Овим споразумом чланови групе понуђача се према наручиоцу обавезују да неће 
вршити промену чланова групе понуђача, након отварања понуда.  
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 Овим, такође прихватамо да наручилац у случају накнадне промене члана/ова групе 
понуђача, након отварања понуда, целокупну нашу заједничку понуду оцени 
неприхватљивом и као такву одбије, без даље оцене. 
           Члан групе понуђача, који је наведен под тачком 1. овог споразума, споразумно је 
одређен за носиоца посла (стожера) наведене групе понуђача (конзорцијума), те да ће, у 
име групе понуђача (конзорцијума), потписивати и оверавати све обрасце из Конкурсне 
документације, а који се односе на понуђача.                                                                 
  
                            

                Група понуђача,  
 
 
           1.  Носилац посла (стожер),                                                            

(м.п.)                          
      _________________________ 

                                                                                                        (потпис одг. лица) 
                                                                      

                               
          2.  Други члан групе понуђача, 

                                    (м.п.)                           
         _________________________ 

                                        (потпис одг. лица) 
    

 
          3.  Трећи члан групе понуђача, 

                                    (м.п.)                           
         _________________________ 

                             (потпис одг. лица)  
 
 
              
У _______________, 
 
Дана ___.___. 2013. године. 
 
 
НАПОМЕНА: Овај Споразум (Образац бр. 10) подносити само у случају подношења 

заједничке  понуде.  
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Образац бр.12. 
Модел уговора 

 
 
 
 

У Г О В О Р 
О КУПО-ПРОДАЈИ 

(ЈН бр.12/13) 
 
 
Закључен дана  ___________ 2013. године у Нишу, између: 
 

 
1. _____________________________________________ из _____________________ 
 

ул.___________________________________ бр .______, са ПИБ-ом __________________, 
 
са матичним бројем ______________________, са т.р. број __________________________ 
 
код ________________ (банке), које заступа директор ______________________________, 
 
као продавца, с једне стране, и 

 
 2. Привредно друштво за дистрибуцију електричне енергије "ЈУГОИСТОК" Д.О.О. 
из Ниша, са седиштем у Бул. Зорана Ђинђића бр.46 а, са ПИБ-ом 104196932, са т.р. бр. 105-
785-02  код ''АИК банке'', које заступа директор проф. др Игор Новаковић, дипл. ел. инж. као 
купца, с друге стране. 
 
 
Уговорне стране су се споразумеле о следећем: 
 
 
ОПШТЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.1. 
 
 Уговорне стране заједнички констатују да је продавац изабран за најповољнијег 
понуђача у поступку јавне набавке добара која су предмет овог уговора. 
 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Чл.2. 
 
 Предмет овог уговора је купо-продаја добара (робе) – набавка рачунара и 
информатичке опреме , по врсти робе и у количинама како је наведено у структури цене, а 
према техничким карактеристикама у свему према конкурсној документацији за предметну 
јавну набавку и прихваћеној понуди продавца, под бр.________________ 
од___________2013 године, а која документа се налазе у прилогу овог уговора и чине његов 
саставни део. 
 
                                                                                                   ___________________________ 

(м.п.)                       (потпис одг. лица понуђача) 
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КУПОПРОДАЈНА ЦЕНА 
Чл.3. 

 
 Продавац продаје, а купац купује добра (робу), која чине предмет овог уговора из 
претходног члана, према појединачним ценама из прихваћене понуде продавца, за укупну 
купопродајну цену од: 
 

- укупно __________________________динара,без обрачунатог ПДВ-а односно, 
 
- укупно__________________________динара,(и словима: _________________ 

 
______________________________________________), са обрачунатим ПДВ-ом. 
 
У цену су укалкулисани и сви зависни трошкови (трошкови транспорта, осигурања и сл). 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 
 
 
ПЛАЋАЊЕ 

Чл.4. 
 
 Купац се обавезује да, за испоручену робу, исплати продавцу износ на име 
купопродајне цене, према понуђеној цени из понуде продавца, а по претходно потписаном 
Записнику о примопредаји предметних добара – без примедби и пријему фактуре. 
Купац се обавезује да, за испоручену робу, плаћање изврши у року из прихваћене понуде 
продавца од дана потписивања Записника о примопродаји предметних добара - без 
примедби и пријему фактуре. 
 
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Чл 5. 
 
 Продавац се обавезује да робу која је предмет овог уговора, испоручи у року из 
прихваћене понуде продавца. 
Уговорне стране су се споразумеле да је рок испоруке битан елемент овог уговора. 

 
Чл.6. 

 
У случају наступања више силе, уговорени рок испоруке продужава се најмање за 

време трајања више силе. 
Под вишом силом подразумевају се сви непредвиђени догађаји на које извршилац посла не 
може утицати и који га објективно спречавају да изврши своје обавезе по овом уговору, а 
које догађаје, за вишу силу, признаје судска пракса. 
 
 
 
                                                                                                   ___________________________ 

(м.п.)                       (потпис одг. лица понуђача) 
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МЕСТО ИСПОРУКЕ 

Чл.7. 
 
 Продавац се обавезује да робу која је предмет овог уговора испоручи по клаузули „Ф-
ко магацини организационих јединица - огранака наручиоца у Нишу“, а по конкретном налогу 
наручиоца. 
 
 
ОБАВЕЗЕ ПРОДАВЦА 

Чл.8. 
 
 Обавезе продавца су: 

- да испоручи робу која је предмет овог уговора са квалитетом захтеваним у 
конкурсној документацији за предметну јавну набавку и понуђеним у понуди 
продавца, 

-   да купцу преда робу која је предмет овог уговора у исправном функционалном 
стању, у свему према конкурсној документацији купца и прихваћеној понуди 
продавца, 

-   да купцу достави валидну и потпуну техничку документацију и упутство за рад са 
испорученом робом (опремом),  

-    као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 
 

 
ОБАВЕЗЕ КУПЦА 

Чл.9. 
 
 Обавезе купца су: 
           -    да прими робу која је предмет овог уговора, са претећом опремом, 

- да продавцу исплати уговорену цену за испоручену робу у року и на начин 
предвиђен овим уговором, 

- као и да изврши и остале обавезе из овог уговора. 
 
                                                                       

КВАЛИТАТИВНИ И КВАНТИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 
 

Чл.10. 
 

 Роба која је предмет овог уговора, уговорне стране ће Записничким путем извршити 
примо-предају робе, а којим ће се констатовати квалитативни и квантитативни пријем робе 
која је предмет овог уговора. 

Под квалитативним пријемом робе у смислу претходног става, подразумеваће се 
исправност робе која се прима а која се може визуелним путем утврдити (лом, механичко 
оштећење и сл.), док се овим записником неће утврђивати и вршити пријем предметне робе 
у функционалном смислу. 

Записник из претходног става потписују обе уговорне стране. 
 
 
 
 

                                                                                                   ___________________________ 
(м.п.)                       (потпис одг. лица понуђача) 
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ГАРАНЦИЈА 
Чл.11. 

 
 Продавац гарантује купцу за функционалност испоручене робе. 
Гарантни рок за робу која чини предмет овог уговора је у року из прихваћене понуде 
продавца од дана потписивања Записника о примопродаји предметних добара - без 
примедби из чл. 10. овог уговора. 

Продавац се обавезује да у гарантном року, отклони све недостатке (материјалне и 
функционалне) испоручене робе која ја предмет овог уговора, а у складу са одредбама овог 
члана уговора.                                                                                                   

Чл.12. 
 
 Уговорне стране су се споразумеле да ће продавац, у гарантном року, отклањати 
недостатке (материјалне и функционалне) на испорученој роби, како ниже следи: 

- обавезним сервисирањем на лицу места - за робу наведену у чл. 2. овог уговора, 
на позицијама из структуре цене 1, 2 , 3, 4, 5, 6, 7 . 

- могућим сервисирањем и у сервису продавца – за сву осталу не поменуту робу у 
претходној алинеји. 

 
1. Сервисирање на лицу места 

 
Чл. 13. 

 
 Након констатовања функционалне неисправности робе која је предмет овог уговора, 
купац је дужан да обавести продавца о уоченој неиспревности.                                                                                                                    
Обавештење из претходног става, уједно представља и позив продавцу да отклони 
пријављену неисправност. 
Купац може обавестити продавца у смислу овог члана и електронском поштом. 
Обавештавање продавца у смислу овог члана, купац може вршити сваког радног дана, у 
нерадне дане и у дане државних празника. 
 

Чл. 14. 
 
 Продавац је дужан да се одазове на позив купца и отпочне са предузимањем 
сервисних радњи у циљу отклањања пријављене неисправности (квара) у роковима како 
ниже следи: 

- до 15 часова истог дана када је квар пријављен – у случају да је квар пријављен до 
10 часова и 

- сутрадан до 10 часова – у случају да је квар пријављен после 10 часова 
претходног дана. 

Продавац се обавезује да се одазове на позив купца и отпочне са предузимањем 
сервисних радњи у циљу отклањања пријављене неисправности (квара) сваког дана, без 
обзира да ли се ради о нерадним данима или данима државних празника. 

Неодазивање продавца у предвиђеним роковима из овог члана, сматраће се 
непоштовањем (кршењем) гарантног рока, у ком случају купац има право да активира 
меницу продавца. 

 
 

                                                                                                   ___________________________ 
(м.п.)                       (потпис одг. лица понуђача) 
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Чл. 15. 

 
 Продавац је дужан да изврши сервис робе на следећим локацијама, а на коју га купац 
упути, и то: 
-     Управна зграда ПД „Југоисток“ у Нишу 
-     Управна зграда Огранка Зајечар, 
-     Управна зграда Огранка Лесковац, 
-     Управна зграда Огранка Врање, 
-     Управна зграда Огранка Прокупље, 
-     Управна зграда Огранка Пирот. 
 
 

Чл.16. 
 
 Пре почетка сервисних радњи, сервисер се обавезује да сачини документ „Радни 
налог сервисера“, који садржи сервисни број опреме, опис квара, датум и време почетка 
сервисних радњи, податке о запосленом лицу код купца који контролише сервисне радње, 
као и податке о особи која врши сервисне радње. 

Радни налог из претходног става, прави се у два идентична примерка и по један 
задржавају сервисер и запослени код купца који контролише сервисне радње. 
Рок за поправку почиње од тренутка отпочињања сервисних радњи (датум и време на 
Радном налогу сервисера).                                                                                                                      

Након обављеног сервиса, сервисер је дужан да сачини документ „Извештај о 
поправци“, који садржи серијски број опреме, опис утврђеног квара, опис поправке, датум и 
време завршетка сервисних радњи, податке о особи која је вршила сервис, као и податке о 
особи која контролише сервисне радње. 

Документ из претходног става, прави се у два идентична примерка и по један 
задржавају сервисер и запошљени код купца који контролише сервисне радње. 

Рок за поправку се завршава пријемом поправљене опреме (датум и време предаје 
на Извештају о поправци). 
Продавац се обавезује да било који недостатак, односно квар на роби за који је обавештен – 
отклони у року од 24 сата од момента, односно часа уписаног у документу „Радни налог 
сервисеру“, као часа почетка сервисних радњи. 

Уколико је рок за поправку био дужи од 24 сата, сматраће се да продавац није 
испоштовао гарантни рок, односно да је исти прекршио, у ком случају купац стиче право на 
уговорну казну, као и да купац реализује меницу продавца. 
За свако непоштовање гарантног рока од стране продавца, купац има право да реализује по 
једну меницу, на износ од 100.000,00 динара, на име уговорне казне. 
Са реализацијом свих поднетих меница за отклањање грешака у гарантном року, продавац 
се обавезује да купцу достави фабричке гарантне листове, за сву опрему која је предмет 
набавке. 
 
 
 
 
                                                                                                   ___________________________ 

(м.п.)                       (потпис одг. лица понуђача) 
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2. Сервисирање у сервису продавца 
 
 

Чл. 17. 
 
 Наком констатовања функционалне неисправности робе која је предмет овог уговора, 
купац је дужан да обавести продавца о уоченој неисправности. 
Обавештење из претходног става, уједно представља и позив продавцу да отклони 
пријављену неисправност. 

Купац може обавестити продавца у смислу овог члана и електронском поштом. 
Обавештавање продавца у смислу овог члана, купац може вршити сваког радног дана. 
 

 
Чл.18. 

  
 Продавац је дужан да се одазове на позив купца и преузме робу на коју се односи 
рекламација у циљу отклањања пријављене неисправности (квара) у роковима како ниже 
следи: 

- до 15 часова истог дана када је квар пријављен – у случају да је квар пријављен – 
до 10 часова и 

- сутрадан до 10 часова – у случају да је квар пријављен после 10 часова 
претходног дана. 

Продавац се обавезује да се одазове на позив купца и преузме робу на коју се 
рекламација односи, у циљу отклањања пријављене неисправности (квара) искључиво 
радним данима.                                                                                                               

 
Неодазивање продавца позиву купца, као и непреузимање робе на коју се 

рекламација односи у предвиђеним роковима из овог члана, сматраће се непоштовањем 
(кршењем) гарантног рока, у ком случају купац стиче право на уговорну казну, као и право да 
реализује меницу продавца, на износ од 100.000,00 динара. 

 
 

Чл.19. 
 
 Продавац је дужан да преузме неисправну робу на коју се рекламација односи, на 
једној од примопредајних локација, на коју га купац упути, и то: 
 
-     Управна зграда ПД „Југоисток“ у Нишу 
-     Управна зграда Огранка Зајечар, 
-     Управна зграда Огранка Лесковац, 
-     Управна зграда Огранка Врање, 
-     Управна зграда Огранка Прокупље, 
-     Управна зграда Огранка Пирот. 
 
 
 
                                                                                                   ___________________________ 

(м.п.)                       (потпис одг. лица понуђача) 
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Чл. 20. 
 
 Приликом преузимања робе, продавац је дужан да сачини документ „Пропратница 
сервису“ који садржи серијски број опреме, опис квара, датум и време преузимања, податке 
о особи која предаје опрему, као и податке о особи која преузима опрему. 
Овај документ се прави у два идентична примерка и по један задржавају сервисер и 
запослени код купца који предаје робу. 
Рок за поправку почиње од тренутка преузимања опреме, (датум и време на Пропратници 
сервису). 

Примопредаја поправљене опреме врши се на истој локацији на којој је опрема 
преузета у неисправном стању. 

Приликом предаје поправљене опреме, продавац је дужан да сачини документ 
„Извештај о поправци“, који садржи серијски број опреме, опис утврђеног квара, опис 
поправке, датум и време предаје опреме, податке о особи која предаје опрему, као и 
податке о особи која преузима опрему. 

Овај документ се прави у два идентична примерка и по један задржавају сервисер и 
запослени код купца који прима робу. 

Рок за поправку се завршава пријемом поправљене опреме (датум и време предаје 
на Извештају о поправци). 

Продавац се обавезује да било који недостатак, односно квар на роби коју је преузео 
у циљу отклањања квара – отклони у року од 72 сата од момента преузимања предметне 
робе, односно часа уписаног у документу „Пропратница сервису“. 

Уколико је рок за поправку био дужи од 72 сата, сматраће се да продавац није 
испоштовао гарантни рок, односно да је исти прекршио, у ком случају купац стиче право на 
уговорну казну као и право да реализује меницу продавца.  
 
                                                                                                                       
 
ПОСТГАРАНЦИЈСКО ОДРЖАВАЊЕ 

Чл.21. 
 
 Продавац се обавезује да, у периоду из прихваћене понуде продавца  од дана истека 
гарантног рока, одржава функционалну исправност испоручене робе која чини предмет овог 
уговора, обезбеђује потребне резервне делове зе испоручену робу и сву пратећу опрему, 
као и потребан сервис. 
 Продавац се обавезује да изврши испоруку потребних резервних делова у року од 15 
дана од дана пријема поруџбенице. 
 Продавац се обавезује да се одазове захтеву и приступи извршењу услуге 
сервисирања у року од 5 дана од дана пријема писменог захтева. 

За испоручене резервне делове и извршене услуге, односно сервиса по истеку 
гарантног периода, продавац има право на купо-продајну цену, односно накнаду за 
извршене услуге према својим комерцијалним условима. 
 
 
 
 
                                                                                                   ___________________________ 

(м.п.)                       (потпис одг. лица понуђача) 
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ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Чл.22. 

 
 Приликом закључења овог уговора, продавац предаје купцу бланко сопствену (соло) 
меницу, без протеста, прописно потписану и оверену, као и овлашћење купцу за 
попуњавање исте менице и њено подношење надлежној банци у циљу њене реализације, за 
добро извршење посла, која ће се продавцу вратити по извршеној испоруци предметне 
робе, односно по потписивању Записника о примопредаји предметне робе – без примедби. 

Приликом закључења овог уговора, поред меница из претходног става, продавац 
предаје купцу и 5 бланко сопствених (соло) меница, без протеста, прописно потписаних и 
оверених, као и 5 овлашћења купцу за попуњавање истих меница и њихово подношење 
надлежној банци у циљу њихове реализације на појединачни износ од по 100.000,00 динара 
по меници, односно у укупном износу од 500.000,00 динара, као средства обезбеђења овог 
уговора за отклањање грешака у гарантном року, а које ће се продавцу вратити по истеку 
рока од 30 дана од дана истека гарантног рока, уколико се не стекну услови за њихову 
реализацију. 

 
 
 
УГОВОРНА КАЗНА (ПЕНАЛИ) 

Чл.23. 
 

  Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не испоручи робу 
која чини предмет овог уговора у уговореном року, исту испоруку може извршити у  даљем 
року од 20 дана, у ком случају купац има право на уговорну казну због неблаговременог или 
непотпуног извршења овог уговора, у висини од 0,5% од уговорене цене (са обрачунатим 
ПДВ-ом) за сваки дан закашњења, а највише у висини од 10% од уговорене цене, 
активирањем сопствене (соло) менице продавца, поднете ради обезбеђења овог уговора за 
добро извршење посла. 

Одредба овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести продавца да, 
по западању у доцњу, задржава право на уговорну казну, те да ће се сматрати, да је самим 
падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну казну, без икакве претходне 
опомене купца.  

 
 

       Чл.24. 
 
 

Уколико продавац, из било којих разлога (осим разлога више силе), не испоручи робу 
која чини предмет овог уговора у складу са овим уговором, ни по истеку рока од 20 дана од 
дана истека уговореног рока (из става 1. претходног члана), купац може раскинути овај 
уговор због неизвршења уговорених обавеза продавца, а у сваком случају има право на 
накнаду материјалне штете. 

 
    

                                                                                                   ___________________________ 
(м.п.)                       (потпис одг. лица понуђача) 
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Чл.25. 
 
 Уколико продавац, у погледу отклањања недостатака у гарантном року, падне у 
доцњу, односно не поступи по условима на начин и роковима из одељка: „ ГАРАНЦИЈА“, 
односно по члановима од 11. до 20. овог уговора, купац има право на уговорну казну од по 
100.000,00 динара за сваки случај закашњења или неизвршења обавеза продавца у 
гарантном року, активирањем сопствене (соло) менице продавца као средства за 
обезбеђење овог уговора за отклањање грешака у гарантном року, за сваки случај 
непоштовања одредби овог уговора које се односе на отклањање грешака у гарантном року, 
а највише до укупног износа од 500.000,00 динара, а у сваком случају има право на накнаду 
материјалне штете. 
Одредбе овог члана ће се примењивати без обавезе купца да обавести продавца да, по 
западању у доцњу , задржава прево на уговорну казну, те да ће се сматрати, да је самим 
падањем у доцњу, продавац дужан да плати купцу уговорну казну, без икакве предходне 
опомене купца. 
 
 

 
РАСКИД УГОВОРА 

Чл.26. 
 

Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора, под условом да друга 
страна и по протеку рока од 8 (осам) дана од дана пријема писмене опомене да не 
испуњава обавезе из овог уговора, не поступи по примедбама из исте опомене. 

У случају из претходног става, уговорна страна која је доставила опомену, писменим 
путем обавештава другу уговорну страну да су стекли услови за раскид овог уговора, услед 
чега сматра овај уговор раскинутим. 

 
 
 

СТУПАЊЕ НА СНАГУ 
Чл.27. 

 
Овај уговор ступа на снагу наредног дана од дана обостраног потписивања уговора. 
 
 
                                                                                                                     
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Чл.28. 
 
За све што није регулисано овим уговором, примењиваће се одговарајуће одредбе ЗОО. 
 
 
 
                                                                                                   ___________________________ 

(м.п.)                       (потпис одг. лица понуђача) 
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Чл.29. 
 
 
У случају спора, уговорне стране ће настојати да исти реше споразумно, док у супротном, 
уговорена је надлежност Привредног суда у Нишу. 
 
 
 

Чл.30. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих се по три примерка налазе 
код сваке од уговорних страна. 
 
 
 
 

 
У г о в о р н е    с т р а н е: 

 
 
 
 

 
                      За купца,                                                                         За продавца, 
                 Д И Р Е К Т О Р,                                                                Д И Р Е К Т О Р, 
 

_________________________________                           ____________________________        
( др Игор Новаковић)                         (           ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 55 од 58 

 
 

                         Образац бр.13.                                                                          
 

Референтна листа се односи 
на доказивање испуњености 
услова,да понуђач располаже 
неопходним пословним 
капацитетом из чл.77. Закона 
о јавним набавкама, из 
Конкурсне документације за 
ЈН бр.12/13. 

 ПОНУЂАЧ: 
 
Назив понуђача: ___________________________ 
 
Место седишта:  ___________________________ 
 

 
   РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  (ЈН бр.12/13)  

 
 Понуђач је, у току, 2010, 2011 и 2012 године, извршио испоруку ( продају ) предметних добара:   

 

 
Ред. 
Бр. 

 
Назив купца 

Место 
седишта  
купца 

Контакт 
телефон 
купца 

Година 
испоруке 
(продаје) 
добара 

Предмет 
добара 

Вредност 
испоруке 
(продаје) 

 (у динарима 
без ПДВ-а) 

1.       
2.       
3.       
4.       
5.       
6.       
7.       
8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       

 
 
 

   УКУПНА вредност 
испоручених предметних 
добара у 2010, 2011 и 2012 
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НАПОМЕНА: 
 

Понуђач је дужан да за сваку наведену позицију достави и одговарајући доказ, односно 
потврду свога купца (потписану и печатирану).  

 Референце понуђача које се не односе на продају (испоруку) рачунарске опреме, наручилац 
неће признавати. 

Редни бројеви су дати као предложени образац, што значи да се број позиција може 
кориговати (повећати или смањити) према стварном стању код подносиоца захтева-понуђача.  

Уколико је наручилац – ЕД „ЈУГОИСТОК“ д.о.о. у Нишу, означен као купац, није потребно 
достављати поменуте потврде о испоруци предметних добара, већ је потребно само навести све 
тражене податке из табеле.  
                             
                                              За понуђача, 

                                                                                                      
_________________________ 

У ________________________,                                                 
 
Дана, ____________ 2013. године.                  ( м. п. ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(у динарима без ПДВ-а) 
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Штамбиљ издаваоца потврде - купца 
 

 
 
 
 
 

______________________________ 
(назив понуђача)  

____________________ 
              (место седишта понуђача) 

 
 
 
 На захтев насловног предузећа, а на основу чл.77 ст.2. тач:2). подтачка: (а) Закона о 
јавним набавкама (Сл. гл. РС бр.124/2012.) и службене евиденције којом располаже ово 
Предузеће, издаје се следећа  

 
 

П О Т В Р Д А 
 

 
 Овим се непозиво потврђује да је Предузеће ____________________________ из 
__________________________, а на основу закључених одговарајућих уговора, извршило 
ниже наведену продају (испоруку) добара, и то: 
 

 
Ред. 
бр. 

 
Назив добара 

 Уговорена 
вредност 

(у динарима 
без ПДВ-а) 

Година 
продаје 

(испоруке) 
добара 

   
  1.       

    

   
  2.   

    

   
  3. 

    

   
  4.   

    

   
  5. 

    

 
 Потврда ће подносиоцу захтева служити као доказ у поступцима јавних набавки,  док 
се у друге сврхе не може користити. 

  
 

      За издаваоца потврде, 
 
 

                                                              (м.п.)                  ___________________________ 
       (потпис одговорног лица) 
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