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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале 
вредности бр. 02-10/63 од 29. марта 2018. године и Решења о образовању Комисије бр. 
02-10/64 од 29. марта 2018. године, припремљена је: 
 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – НАБАВКА ХАРДВЕРА И 
СОФТВЕРА ЗА ЗАОКРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ  НАПЛАТЕ 

ПИЈАЧАРИНЕ ЈН бр. 8/2018   
 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 
II Подаци о предмету јавне набавке 3 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 

4 

IV 
Техничка документација и планови, односно 
документација о кредитној способности наручиоца у 
случају јавне набавке финансијске услуге кредита   

10 

V 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 

11 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 17 
VII Образац понуде 25 
VIII Модел уговора 29 
IX Образац структуре цене – опис и спецификација 34 
X Образац трошкова припреме понуде 44 
XI Образац изјаве о независној понуди 45 

ХII 
Образац изјаве о меници као гаранцији за добро 
извршење посла 

46 

ХIII 
Образац изјаве о меници као гаранцији за отклањање 
грешака у гарантном року 

47 

ХIV Пoтврда о извршеном увиду у локацијe наручиоца 48 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" НОВИ САД 
Адреса: Жике Поповића бр.4, Нови Сад 
Интернет страница:  http://www.nstrznica.co.rs 
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом o јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015) и Правилником о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник 
РС” бр. 86/2015 ) и другим подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 8/2018  су добра,  НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА 
ЗА ЗАОКРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ  НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ, 30210000 -  
машине за обраду података  – према општем речнику набавке. 
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
  
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка / 
 
 
6. Контакт  
Лице за контакт Владимир Коларски,  vkolarski@nstrznica.co.rs. и Радмила Иваниш, 
rivanis@nstrznica.co.rs.; тел.021/4808-546; фаx. 021/4808-555. 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 8/2018 су добра - НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА 
ЗА ЗАОКРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ  НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ, 30210000 - 
машине за обраду података – према општем речнику набавке.   
2. Партије  
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, 
ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
Набавка добара,  
30210000 - машине за обраду података – према општем речнику набавке. 
 
  
Услуге које је потребно извршити: 

1. Анализа информационог система на Футошкој и Лиманској пијаци 

- Анализа и опис постојеће IT опреме,која обухвата рачунаре,   
             периферну опрему и инфраструктуру рачунарске мреже  
- Анализа и опис системског и основног апликативног софтвера 
- Анализа и процена адекватности кадровске структуре лица задужених за IT у  
             предузећу  
- Идентификација критичних места у раду информационог система 

            2.    Имплементација и конфигурација испоручене активне мрежне опреме: 

 
- Конфигурација DHCP snooping-а на испорученој активној мрежној     
опреми 

- Конфигурација port security-а на испорученој активној мрежној опреми 

- Конфигурација IP адреса на испорученој активној мрежној опреми 

- Конфигурација VLAN-ова на свим свичевима и рутерима наручиоца  

- Конфигурација осталих потребних параметара рада на испорученој    
активној    мрежној опреми како би орема била функционална  

 

3. Имплементација и конфигурација испоручене робе: 
 

-  Инсталација оперативног система (WinSvrSTDCore 2016) на server 
- Инсталација и подешавање Hypervizora 
- Импортовање виртуалне машине са старог сервера на нов сервер 
- Инсталација и конфигурација десктоп рачунара 
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Хардверска  опреме и софтвери треба да имају  следеће  карактеристике: 
 

1. SERVER Fujitsu RX2540M4 ili odgovarajući – ком 1 
Minimum tehničkih karakteristika: 
Kućište tipa rek, maksimalne visine 2U i kablovi za napajanje dužine 4m 
Memorijska Zaštita: Advanced ECC, Memory Scrubbing, SDDC, Rank sparing memory support, Memory 
Mirroring support 
Čipset: Intel C624 
Proširenja: Mogućnost naknadne ugradnje dodatnog procesora, mogućnost naknadnog proširenja do ukupno 8 
x 2,5 inča diskova, Proširivo do min. 8x PCI express 3.0 slotova uz dodavanje procesora 
Management servera: Zaseban port RJ45 za remote management  , sa odgovarajućom naprednom licencom za 
upravljanje serverom koja omogucava KVM redirekciju i mogućnost udaljenog deljenja DVD i USB, 
ServerView Suite ili odgovarajući 
Konekcije: 4 x USB 3.0 (1x front, 2x rear, 1x internal) 
1 x VGA rear 
Podržani operativni sistemi: Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, VMware vSphere 6.5 
Uskladjeno sa standardima:CE,RoHS,WEEE 
Napajanje:  2 x Hot Plug redundantna napajanja maksimalne snage 450W, Platinum (94% efficiency) 
ugradjena u server 
Procesor: 1 x Intel Xeon Silver 4110 8C 2.10 GHz ili odgovarajući 
Radna memorija: 32GB (4 x 16 GB DDR4, registered, ECC, 2,666 MHz, PC4-2666), minimalna proširivost do 
3TB (24 DIMM slota)  
Optički DVD RW uredjaj ugradjen u kućište servera fabrički  
Hard disk: 2 x 2 TB 7.2K HOT Plug  
Hardverski RAID kontroler sa podržanim nivoima 0,1,1E,10,5,50 
Ukupno 6 x 1 Gbit LAN portova 
Garancija: 3 godine proizvođačke garancije sa besplatnim delovima i radom ovlašćenog servisera na lokaciji 
korisnika sa vremenom odziva sledeci radni dan 9x5 (NBD 9x5). Neophodno je dostaviti link ka zvaničnim 
Internet stranicama proizvođača na kojima se na osnovu serijskog broja može proveriti dužina trajanja, datum 
isteka garancije kao i tip garancije uređaja. 

2. WinSVRSTDCore 2016SNGL OLP – ком 1   

3. SERVER za backup Fujitsu TX1330M3 ili odgovarajući – ком 1 
Minimum tehničkih karakteristika: 
Kućište: tower 
Slotovi za poriširenje: 
1 x PCI-Express 3.0  (mech. x4) 1 x Full height  
1 x PCI-Express 3.0 x4  Full height, 
2 x PCI-Express 3.0 x8 Full height 
1 x serijski port 
Mrežni portovi : 2 x 1 Gbit LAN 
Minimalno 4 x USB 3.0 Porta, 4 x USB 2.0 Porta, 1 x USB 3.0 Interni port 
Procesor: Intel Xeon E3-1220v6 4C/4T 3.00 GHz 
Memorija: 4GB (1x4GB) 1Rx8 DDR4-2400 U ECC proširivo do ukupno 64 GB 
Prostor za ukupno do 4 diska 
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Optički uredjaj: DVD RW 
HDD: 2 x 2TB HOT Plug fabručki ugradjeni 
ServerView Suite DVDs ili odgovarajući softver 
Garancija: 3 godine proizvođačke garancije sa besplatnim delovima i radom ovlašćenog servisera na lokaciji 
korisnika sa vremenom odziva sledeci radni dan 9x5 (NBD 9x5). Neophodno je dostaviti link ka zvaničnim 
Internet stranicama proizvođača na kojima se na osnovu serijskog broja može proveriti dužina trajanja, datum 
isteka garancije kao i tip garancije uređaja 

4. Desktop računar tipa 1- ком 9  
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Kućište: Položeno Small Form Faktor  
- Konektori: 
Napred: priključak za slušalice, priključak za mikrofon, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 
Pozadi: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ45 (LAN priključak 10/100/1000), 2 x PS2, Audio line in,audio line 
out 
Kućište: SFF kućište zapremine manje od 10 litara,  sa minimalno 1 x 3.5 inča internim prostorom za disk, 1 x 
3.5 inča external bay i 1 x 5.25 external bay, interno 2 x USB 2.0  
Sigurnost: sigurnosni prekidač za otvaranje kućišta ,TPM 2.0, upravljanje USB portovima, Boot sequence 
control, BIOS password, Boot protection, BIOS access control of Input/Output ports, Hard disk password  
Slotovi za proširenje:  
PCI-express 3.0 x16, PCI-express 2.0 x4, 2 x PCI-express x1 
Napajanje: minimalno 280 W  sa efikasnošću od 91% pri maksimalnom opterećenju, ACTIVE PFC, 
priključak za napajanje monitora 
- Procesor: Intel Core i3-7100 ili odgovarajući 
- Memorija: Minimum 8 GB DDR4 2400 MHz Radne memorije, proširivo do 64 GB 4 DIMM slota 
- Hard disk 1TB SATA III 7.2 K RPM 
- Čitač kartica MultiCard  24 u 1 
- Optički DVD RW uredja ugradjen u kućište fabrički 
- 1 x serijski port pozadi 
- Zvučnici: Integrisani u kućište računara fabrički 
- Tastatura sa Srpskim Latiničnim rasporedom istog proizvodjača kao i računar 
- Miš optički od istog proizvodjača kao i računar 
Garancija: 5 godina za sve komponente i rad servisera, proverljiva na sajtu proizvodjača po serijskom broju. 

5. Desktop računar tipa 2 – ком  5 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Kućište: Položeno Small Form Faktor 
- Konektori: Napred: priključak za slušalice, priključak za mikrofon, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 
Pozadi: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ45 (LAN priključak 10/100/1000), 2 x PS2, Audio line in,audio line 
out  
Kućište: SFF kućište zapremine manje od 10 litara,  sa minimalno 1 x 3.5 inča internim prostorom za disk, 1 x 
3.5 inča external bay i 1 x 5.25 external bay, interno 2 x USB 2.0  
Sigurnost: sigurnosni prekidač za otvaranje kućišta ,TPM 2.0, upravljanje USB portovima, Boot sequence 
control, BIOS password, Boot protection, BIOS access control of Input/Output ports, Hard disk password  
Slotovi za proširenje: PCI-express 3.0 x16, PCI-express 2.0 x4, 2 x PCI-express x1 
Napajanje: minimalno 280 W  sa efikasnošću od 91% pri maksimalnom opterećenju, ACTIVE PFC, 
priključak za napajanje monitora 
- Procesor Intel Core i3-7100 ili odgovarajući 
- Memorija: Minimum 4 GB DDR4 2400 MHz Radne memorije, proširivo do 64 GB 4 dimm slota 
- Hard disk 500GB SATA III 7.2 K RPM 
- Čitač kartica MultiCard  24 u 1 
- Optički DVD RW uredja ugradjen u kućište fabrički 
- 1 x serijski port pozadi 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 8/2018  7/ 48 
  

        

- 1 x paralelni port pozadi  
- Zvučnici: Integrisani u kućište računara fabrički 
- Tastatura sa Srpskim Latiničnim rasporedom istog proizvodjača kao i računar 
- Miš optički od istog proizvodjača kao i računar 
Garancija: 5 godina za sve komponente i rad servisera, proverljiva na sajtu proizvodjača po serijskom broju 

6. Monitor Tip1- ком 10 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Dijagonala 21.5 inča 
- TehnologijaIPS/Led Antiglare 
- Kontrast: Tipičan min 1000:1, Napredni min 20.000.000:1 
 - Konektor: VGA, DVI-D,DP 
- Odnos stranica 16:9 
- Odziv: 5 ms; Ugao vidljivosti 178/178 h/v 
- Osvetljenje 250 cd/m2 
- Rezolucija: 1920x 1080 
- Zvučnici integrisani u monitor 
- Postolje: TILT-5/+22 
- Sertifikati:TCO Certified Displays 7.0, ENERGY STAR® 7.0, Zero bright and dark pixel faults, Subpixel 
faults according to ISO9241-307 (Pixel fault class I) 
Ponuditi monitor istog prizvodjača kao i ponudjeni računari TIP 1 i TIP 2  
Garancija: 3 godine 

7.  Desktop računar tipa 3 – ком 1 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Kućište: Položeno Small Form Faktor 
- Konektori: Napred: priključak za slušalice, priključak za mikrofon, 2 x USB 3.0, 2 x USB 2.0 
Pozadi: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x RJ45 (LAN priključak 10/100/1000), 2 x PS2, Audio line in,audio line 
out 
Kućište: SFF kućište zapremine manje od 10 litara,  sa minimalno 1 x 3.5 inča internim prostorom za disk, 1 x 
3.5 inča external bay i 1 x 5.25 external bay, interno 2 x USB 2.0  
Sigurnost: sigurnosni prekidač za otvaranje kućišta ,TPM 2.0, upravljanje USB portovima, Boot sequence 
control, BIOS password, Boot protection, BIOS access control of Input/Output ports, Hard disk password  
Slotovi za proširenje: PCI-express 3.0 x16, PCI-express 2.0 x4, 2 x PCI-express x1 
Napajanje: minimalno 280 W  sa efikasnošću od 91% pri maksimalnom opterećenju, ACTIVE PFC, 
priključak za napajanje monitora 
- Procesor: Intel Core i3-7100 ili odgovarajući 
- Memorija: Minimum 8 GB DDR4 2400 MHz Radne memorije, proširivo do 64 GB 4 DIMM slota 
- Grafička kartica: NVIDIA NVS 315 1GB PCIe x16 LP ili odgovarajuća 
- HDD: 2 x 2TB SATA III 7.2 K RPM  
- LFH59 / 2x DP adapter cable ili odgovarajući 
- Optički DVD RW uredja ugradjen u kućište fabrički 
- Čitač kartica MultiCard  24 u 1 
- 1 x serijski port pozadi 
- Zvučnici: Integrisani u kućište računara fabrički 
- Tastatura sa Srpskim Latiničnim rasporedom istog proizvodjača kao i računar  
- Miš optički od istog proizvodjača kao i računar 
Garancija: 5 godina za sve komponente i rad servisera, proverljiva na sajtu proizvodjača po serijskom broju 
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8. Monitor tipa 2 – ком 2 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Dijagonala 23.8 inča 
- TehnologijaIPS/Led Antiglare 
- Kontrast: Tipičan min 1000:1, Napredni min 20.000.000:1 
- Konektor: VGA, DVI-D,DP 
- Odnos stranica 16:9 
- Odziv: 5 ms; Ugao vidljivosti 178/178 h/v 
- Osvetljenje 250 cd/m2 
- Rezolucija: 1920x 1080 
- Zvučnici integrisani u monitor 
- Postolje: TILT-5/+22 
- Sertifikati:TCO Certified Displays 7.0, ENERGY STAR® 7.0, Zero bright and dark pixel faults, Subpixel 
faults according to ISO9241-307 (Pixel fault class I) 
Ponuditi monitor istog prizvodjača kao i ponudjeni računar Tip3 
Garancija: 3 godine 
 

9.  Microsoft WINPro 10 SNGL OLP NL Legalization GetGenuine  - ком 15 
 

10.  Laserski štampač HP COJ 7612 WiFi A3, G1X85A ili ekvivalent – ком 1 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Funkcije: Print, Copy, SCAN, FAX 
- Brzina štampe crno belo: 15 ppm ISO 
- Prva izlazna stranica: Crno belo 15 sec, Color 19 sec 
- Radni mesečni siklus: 12000 strana 
- Ekran osteljiv na dodair: LCD Color 
- Brzina procesora: 500 MHz 
- Povezivanje: 1x USB 2.0, 1 x Ethernet, 1 x Wireless 802.11 b/g/n, 1 x USB Host Port; RJ 11 – Fax 
- Memorija: Standardno 256MB 
- Brzina kopiranja: 28 cpm u boji, 33 cpm crno belo 

11.  Ups besprekidno napajanje APC BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR ili ekvivalent- ком 3 
Minimum tehničkih karakteristika:  
- Izlazna snaga: 700V/1400VA 
- Nominalni ulazni napon: 230V  
- Izlazna veza: Schuko CEE7 

12.  Eksterni hard disk 2 TB- ком 5 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- format: 2.5“ 
- konekcija: USB 3.0 
- kapacitet: 2 TB  

13.  Sophos Endpoint Protection Standard- ком 80 
Обнова и одржавање лиценци корпоративног сигурносног софтвера Sophos Endpoint Protection 
Business, за укупно 80 рачунара, на период од 1 године. 
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14.  Мрежни уређај – NET HP 1420 8G ili odgovarajući – ком  3 
Minimum tehničkih karakteristika:  
- Portovi: 8x RJ45 autosens 10/100/1000 
- Media Type: Auto-MDIX 
- Duplex: 10 BASE-T/100BASE-TX: half or full 
- 1000BASE-T: full only 
- Standardi: IEEE 802.3 Type 10BASE-T, IEEE 802.3u 
- Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 
- Type 1000BASE-T 
- Throughput: 11.8 Mps 
- Kućište: Metalno 
Garancija: 7 godina od dana prestanka proizvodnje (Limited Lifetime Warranty) 
   15.  Мрежни уређај Cisco SF302-08MP 8 port 10/100 Max POE + Managed Switch SF302-08MPP-K9-
EU ili odgovarajući – ком 3 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Kapacitet (mpps): 4.17 
- PoE: 124W 
- Potrošnja električne energije: 110V=9.5W;220V=10.3W 
- Ukupno portova: 8 Fast Ethernet + 2 Gigabit Ethernet 
- Napajanje: 100-240V 50-60Hz, 2.5A, eksterno 
- Radna temperatura: 0 C – 40 C 
 

16. Мрежни уређај Cisco SRW2048-K9-EU SG300-52 52-port Gigabit Managed Switch 
 ili odgovarajući – ком 1 

Minimum tehničkih karakteristika: 
- Rack-mountable -1U 
- Портови 50 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP 
- Интерфејси 52 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45  1 x console - 9 pin D-Sub (DB-9) - 
менаџмент  2 x SFP (mini-GBIC) 
- Свичинг капацитет : 104 Gbps  Прослеђивање пакета (64B величина пакета ) : 77.38 Mpps 
- 16К MAC адреса, 4К Active VLANs 
- Рутинг протокол: статичко IPv4 рутирање 
- Подржани протоколи: SNMP 1, RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, 
HTTP, HTTPS, TFTP, SSH, CLI 
- Jumbo Frame 10KB  
- 128 MB RAM меморије, 16 MB flash меморије 
- Напајање AC 120/230 V ( 50/60 Hz) 
 

17. Мрежни уређај Cisco SG300-10SFP-K9-EUG 10-port Gigabit Managed SFP Switch (8SFP+2comb) 
ili odgovarajući – ком 1 

Minimum tehničkih karakteristika: 
- Rack-mountable -1U 
- portovi 8 x 10/100/1000 + 2 x combo Gigabit SFP 
- interfejsi 10 x 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45; 1 x console - 9 pin D-Sub (DB-9) - management; 
2 x SFP (mini-GBIC) 
- svičing kapacitet 20 Gbps; prosleđivanje paketa (64B veličina paketa): 14.88 Mpps 
- 128 MB RAM меморије, 16 MB flash меморије 
- Напајање AC 120/230 V ( 50/60 Hz) 
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  18.  АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА на Футошкој и Лиманској пијаци -  паушал 1 
- Анализа и опис постојеће IT опреме,која обухвата рачунаре, периферну опрему и  
             инфраструктуру рачунарске мреже  
- Анализа и опис системског и основног апликативног софтвера 
- Анализа и процена адекватности кадровске структуре лица задужених за IT у предузећу  
- Идентификација критичних места у раду информационог система 
 

   19.  Имплементација и конфигурација испоручене активне мрежне опреме: - паушал 1 
-         Конфигурација DHCP snooping-а на испорученој активној мрежној опреми 
-         Конфигурација port security-а на испорученој активној мрежној опреми 
-         Конфигурација IP адреса на испорученој активној мрежној опреми 
-         Конфигурација VLAN-ова на свим свичевима и рутерима наручиоца  
-         Конфигурација осталих потребних параметара рада на испорученој активној мрежној опреми  
           како би орема била функционална  
 

     20.  Имплементација и конфигурација испоручене робе: -  паушал 1 
- Инсталација оперативног система (WinSvrSTDCore 2016) на server 
- Инсталација и подешавање Hypervizora 
- Импортовање виртуалне машине са старог сервера на нов сервер 
- Инсталација и конфигурација десктоп рачунара 

 
 
Рок испоруке, инсталирања и пуштања у рад: не може бити дужи од 90 
календарских  дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке: на адресу наручиоца, у договору са наручиоцем. 
Гарантни рок: за испоручена добра не може бити краћи од 12 месеци од дана 
извршене испоруке, инсталирања и пуштања у рад. 
 
 
 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ, ОДНОСНО 
ДОКУМЕНТАЦИЈА О КРЕДИТНОЈ СПОСОБНОСТИ НАРУЧИОЦА 

У СЛУЧАЈУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ФИНАНСИЈСКИХ УСЛУГА 
 

 
 
 

Конкурсна документација не садржи техничку документацију и планове. 
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V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75.  
ЗАКОНА 

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

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

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

4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 
поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде 
(чл. 75. ст. 2. Закона). 
 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 
испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  
дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 
1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом: 

Да понуђач у  три пословне године (2014., 2015. и 2016. година) није 
пословао са губитком (позиција нето губитка  из биланса успеха за 
2014., 2015. и 2016. годину). 

 
2) Да располаже неопходним пословним капацитетом: 
a)- ISO 9001; 

- ISO 27001;  
- ISO 20000-1; 
- ISO 22301;  
- Ciscо минимум premier партнерство, 
- Microsoft минимум silver партнерство и то: 
- минимум Silver Application Development 
- минимум Silver Small and Midmarket Cluoud Solutions и 
- минимум Silver Windows and Devices. 
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 б) Да је понуђач за ставке  1), 3), 4), 5), 6), 7) 8) техничке специфиикације 
овлашћен од стране произвођача понуђених производа или његовог 
овлашћеног представника за подручје Републике Србије за продају 
свих понуђених производа из наведених ставки техничке 
спецификације и  учешће у предметној јавној набавци. 

 
 
3) Да располаже довољним кадровским  капацитетом: 

а) Да понуђач пре објављивања јавног позива има у радном односу 
најмање 15 запослених или радно ангажованих лица. 
б) Да понуђач пре објављивања јавног позива има у радном односу 
најмање 5 запослених или радно ангажованих лица са високом 
стручном спремом техничке струке. 
в) Да запослена или радно ангажована лица понуђача заједно имају 
следеће сертификате: 

            -    CISCO: 
CCNA Routing & Switching  
CCNA Security 
CCNA Wirelles 
 

- MICROSOFT: 
Microsoft Certified IT Professional Server Administrator on Windows 
Server 2008 
Microsoft Certified Solutions Associate Windows Server 2016 
Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2012 
Microsoft Certified Solutions Associate: Windows Server 2008 
Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Server 2008 Active 
Directory, Configuration 
Microsoft Certified Technology Specialist: Windows Server 2008 
Network Infrastructure, Configuration 
Microsoft Specialist Server Virtualization with Windows Server Hyper-V 
and System Center Specialist 
Microsoft Certified Professional MCP  
Microsoft Certified Tehnology Specialist MCTS  
Microsoft Licencing Solutions Specialist Lite 
 

- ITIL Foundation Certificate in IT Service Management 
 

4)  Остали додатни услови за учешће у поступку јавне набавке: 
а)    Да понуђач изврши увид у локацијe наручиоца на којима ће     
упознати рачунарску инфраструктуру и добити све потребне 
информације  неопходне за израду анализе информационог система на 
Футошкој и Лиманској пијаци. 
 б)    Потребно је да сви понуђени рачунари, монитори и сервер буду  
од истог  произвођача опреме. 
 

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

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

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, којом под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Финансијски капацитет  
Као доказ испуњености овог услова понуђач је дужан да у понуди достави: 
Биланс успеха са мишљењем овлашћеног ревизора за 2014., 2015. и 2016. годину 
или Извештај о бонитету који обухвата податке за 2014., 2015 и 2016. годину. 

 
2) Пословни капацитет 
Као доказ испуњености овог услова понуђач је дужан да у понуди достави: 
а) фотокопије важећих сертификата 
б) овлашћењe -  MAF - Мanufacturer Аuthorization Form  
 (уколико је овлашћењe на страном језику потребна је  и оверена копија превода 
на српски језик) 

 
3) Кадровски капацитет 

 a) Као доказ испуњености овог услова понуђач је дужан да у понуди  достави: 
- Фотокопију Уговора о раду или другог Уговора регулисаног Законом којим се 
уређују радни односи и фотокопију одговарајућег М обрасца за запослена и 
радно ангажована лица понуђача. 

 б) Као доказ испуњености овог услова понуђач је дужан да у понуди достави: 
- Фотокопијe диплома за запослена или радно ангажована лица. 

 в) Као доказ испуњености овог услова понуђач је дужан да у понуди достави 
 фотокопијe сертификата који гласе на запослена или радно ангажована лица.   
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4. Остали додатни услови за учешће у поступку јавне набавке: 
 

  Као доказ испуњености овог услова понуђач је дужан да у понуди достави: 
    а) Потврду, издату и потписану од стране наручиоца, којом доказује да је  
      извршио обилазак локације која је предмет јавне набавке. 

  б) копије произвођачких спецификација понуђених рачунарa, мониторa и 
серверa (техничке спецификације, и/или декларације и/или проспекте и/или 
упутства и/или сертификате и/или извештаје и/или остале сличне 
документе, издате од стране произвођача понуђеног производа) из којих је 
могуће прецизно утврдити постојање захтеваних карактеристика и наведен 
редни број добра из поглавља III Конкурсне документације, назив 
произвођача и назив понуђеног добра. 

 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу V одељак 3.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа о испуњености услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет 
страницама надлежних органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 
одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _________________________________________________________________ у 
поступку јавне набавке добара - набавка хардвера и софтвера за заокружење 
електронске наплате пијачарине јн бр. 8/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то:  

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде . 
 

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

 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 8/2018  16/ 48 
  

        

 
ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач_______________________________________________________________ у 
поступку јавне набавке добара - набавка хардвера и софтвера за заокружење 
електронске наплате пијачарине јн бр. 8/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 
дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине 
у складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији). 

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

 

 

 

 

 

 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" 
НОВИ САД, Жике Поповића бр.4, Нови Сад, са назнаком: „ПОНУДА – НЕ 
ОТВАРАЈ“  НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА ЗА ЗАОКРУЖЕЊЕ 
ЕЛЕКТРОНСКЕ  НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ бр. јн 8/2018. Понуда се сматра 
благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 13. априла 2018. године 
до 09:00 часова. Неблаговремену понуду, по окончању поступка отварања, наручилац 
ће вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
 
   Понуда мора да садржи: 

 Образац изјаве понуђача о испуњавању  услова из  чл. 75. Закона у поступку 
јавне набавке мале вредности  (поглавље V конкурсне документације). 

 Образац изјаве подизвођача о испуњавању  услова из  чл. 75.  Закона у поступку 
јавне набавке мале вредности – уколико се понуда подноси са подизвођачем 
(поглавље V конкурсне документације). 

 Доказе о испуњености додатних услова за учешће у поступку јавне набавке 
(поглавље V конкурсне документације) 

 Образац понуде (поглавље VII конкурсне документације). 
 Модел уговора (поглавље VIII конкурсне документације). 
 Образац структуре цене (поглавље IX конкурсне документације). 
 Оразац трошкова припреме понуде (поглавље X конкурсне документације) - није 

обавезно. 
 Образац изјаве о независној понуди (поглавље XI конкурсне документације). 
 Меница за озбиљност понуде са потписаним меничним овлашћењем 
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 Образац изјаве о меници као гаранцији за добро извршење посла (поглавље XII 
конкурсне документације). 

 Образац изјаве о меници као гаранцији за отклањање грешака у гарантном року 
(поглавље XIII конкурсне документације).  

 Пoтврда о извршеном увиду у локацијe наручиоца (поглавље XIV конкурсне 
документације). 

 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном и кривичном одговорношћу 
(нпр. Изјава о независној понуди, Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), 
који морају бити потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе 
понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који 
подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), наведено 
треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 
наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке 
понуде сагласно чл. 81. Закона.  
 
5. ПАРТИЈЕ 
 
Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈАВНО КОМУНАЛНО 
ПРЕДУЗЕЋЕ "ТРЖНИЦА" НОВИ САД, Жике Поповића бр.4, Нови Сад,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара, – НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА  
ЗА ЗАОКРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ  НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ,  ЈН бр.  8/2018  - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара, – НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА  
ЗА ЗАОКРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ  НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ,  ЈН бр.  8/2018  - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА  
ЗА ЗАОКРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ  НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ,  ЈН бр.  8/2018  - 
НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара –  НАБАВКА ХАРДВЕРА И 
СОФТВЕРА  ЗА ЗАОКРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ  НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ,  ЈН 
бр.  8/2018  - НЕ ОТВАРАТИ”.  
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На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља V одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2): 
Закона и то:  

 податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети 
понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу V конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
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Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 
ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће уговорени износ платити по уговору, у року од 5 дана 
рачунајући од дана када НАРУЧИЛАЦ обезбеди средства из Буџета града Новог Сада, 
а по пријему фактуре. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за испоручена добра не може бити краћи од 12 месеци од дана извршене 
испоруке, инсталирања и пуштања у рад. 
 
9.3. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења радова) 
Рок испоруке, инсталирања и пуштања у рад не може бити дужи од 90 календарских  
дана од дана закључења уговора.  
Место испоруке: на адресу наручиоца, у договору са наручиоцем. 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
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11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 
Понуђач је дужан да у понуди достави:   
 

1. Потписану и оверену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини 

од 10% од укупне вредности понуде без  ПДВ-а, као средство финансијског 

обезбеђења за озбиљност понуде, која мора бити евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена 

печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора 

бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са 

назначеним износом од 10% од укупне вредности понуде без  ПДВ-а. 

Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након 

истека рока за подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; 

уколико понуђач, у року од пет дана од дана пријема писаног позива 

Наручиоца не достави на увид оригинал или оверену фотокопију свих или 

појединих доказа које Наручилац захтева, понуђач коме је додељен уговор 

благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 

уговор не поднесе средство обезбеђења у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

    Уколико понуђач не достави средство обезбеђења понуда ће бити одбијена. 

Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

2. изјаву да ће приликом потписивања уговора, (однодсно у року од три дана од 
дана закључења уговора) као средство финансијског обезбеђења за добро 
извршење посла положити потписану и оверену сопствену бланко меницу 
са потписаним овлашћењем у висини од 10% од укупне вредности понуде без 
ПДВ-а, са роком важности 30 дана дуже од дана истека  рока за коначно 
извршење посла, евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије (поглавље XII конкурсне документације). 

3. изјаву да ће након извршене испоруке, као средство финансијског 
обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року положити потписану 
и оверену сопствену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини од 
10% од вредности уговора без ПДВ-а и роком важења 30 дана дуже од 
уговореног гарантног рока, евидентирану у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије (поглавље XIII конкурсне документације). 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

13. НEГATИВНE РEФEРEНЦE  
 
Сходно oдрeдбaмa чланa 82. ЗJН, Наручилац може одбити понуду уколико поседује 
доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за подношење 
понуда у поступку јавне набавке: - поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. ЗЈН - 
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учинио повреду конкуренције; - доставио неистините податке у понуди или без 
оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 
додељен; - одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 
Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није 
испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су 
се односили на исти предмет  набавке, за период од претходне три године пре 
објављивања позива за подношење понуда. Доказ из претходног става ове тачке може 
бити: 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 2) 
исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне 
набавке или испуњења уговорних обавеза; 3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 4) 
рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 5) 
извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, 
односно уговором; 6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената 
уговора дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи; 7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци 
лица која нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача и 
други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке који се односи на 
испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по ранијим закљученим 
уговорима о јавним набавкама. Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ 
(правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа) који се 
односи на поступак који је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако 
је предмет јавне набавке истоврстан. 
 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 8/2018.“ 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
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вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће 
понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
 
 
17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке, инсталирања 
и пуштања у рад. У случају истог понуђеног рока испоруке, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. 
 
18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде.  (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 
 
19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
које има интерес за доделу уговора и које је претрпело или би могло да претрпи штету 
због поступања наручиоца противно одредбама Закона.  
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији.  
Захтев за заштиту права се доставља непосредно, или препорученом пошиљком са 
повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење о 
поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније 
у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и ако је подносилац захтева указао 
наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока за подношење захтева за заштиту права 
уколико се захтевом оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда 
или конкурсне документације или уколико наручилац није отклонио евентуалне 
недостатке и неправилности на које му је подносилац захтева указао, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.   
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 
је 5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 60.000,00 динара на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 
или 253, позив на број подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 
подноси захтев за заштиту права, сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или 
ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, корисник: буџет 
Републике Србије.  
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 
 
 
 
21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 
од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. 
тачка 5) Закона.  
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр. _____________ од _____________ за јавну набавку добара НАБАВКА 
ХАРДВЕРА  И СОФТВЕРА ЗА ЗАОКРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ  НАПЛАТЕ 
ПИЈАЧАРИНЕ, ЈН бр. 8/2018  
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 
Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача. 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни 
и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ - за јавну набавку добара, НАБАВКА ХАРДВЕРА 
И СОФТВЕРА ЗА ЗАОКРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ  НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ, 
ЈН бр. 8/2018 
 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок важења понуде 
 

 

 
Рок испоруке, инсталирања и пуштања у рад 
 

 

 
Гарантни рок за испоручена добра 
 

 

 
 
 
 
 
Датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 
образац понуде за сваку партију посебно. 
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VIII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ 
               „Т Р Ж Н И Ц А“    
Жике Поповића бр.4, Нови Сад   
Број:  
Дана:  
Н О В И   С А Д 

У Г О В О Р  
О  НАБАВЦИ ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА ЗА ЗАОКРУЖЕЊЕ 

ЕЛЕКТРОНСКЕ  НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ 
 

Закључен у Новом Саду између: 
 

1. ЈКП „ТРЖНИЦА“ НОВИ САД, са седиштем у Новом Саду, ул. Жике 
Поповићa бр. 4, ПИБ  102028865, матични број 08073074, текући рачун бр. 200-
2387770103001-58 код Поштанске штедионице и 325-9500700001572-38 код 
ОТП банке, које заступа ДУШАН БАЈИЋ, директор, у даљем тексту 
НАРУЧИЛАЦ   

и 
 
2. _________________________________, са седиштем у ____________________, 

ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________, матични 
број  _________________, текући рачуна бр. __________________________ код 
__________________________ банке, које заступа ________________________, 
директор, у даљем тексту ИСПОРУЧИЛАЦ 

 
Ако је поднета понуда групе понуђача - заједничка понуда 

 
2.   ______________________________, са седиштем у ____________________, 
   ул. _______________________  бр.  ______, ПИБ   ___________________,   
   матични број_________________, текући рачун бр.    
 __________________________ код __________________________ банке,  
   које заступа ________________________, директор, у даљем тексту 
    ИСПОРУЧИЛАЦ, који заједнички наступа са: 

 
2.1.  ______________________________, са седиштем у ____________________, 
   ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________,    
   матични број  _________________, које заступа ________________________ 
2.2.  ______________________________, са седиштем у ____________________, 
   ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________,  
   матични број  _________________, које заступа ________________________ 
2.3.  ______________________________, са седиштем у ____________________, 
   ул. _______________________ бр. ______, ПИБ ___________________,   
   матични број  _________________, које заступа ________________________ 

Споразум о заједничком извршењу јавне набавке бр. _________________ од 
_____________ године је саставни део овог уговора. 
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ОСНОВ УГОВОРА       
Члан 1.  

 
 Уговорне стране констатују: 

-  да је НАРУЧИЛАЦ дана 29. марта 2018. године под бројем 02-10/63 донео 
Одлуку о покретању поступка јавне набавке добара: НАБАВКА ХАРДВЕРА И 
СОФТВЕРА ЗА ЗАОКРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ  НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ, 30210000 
- машине за обраду података  – према општем речнику набавке;  

- да је НАРУЧИЛАЦ објавио Позив за подношење понудe број 02-10/66 од 29. 
марта 2018. године, на Порталу јавних набавки као и на интернет адреси Наручиоца 
www.nstrznica.co.rs и спровео поступак за избор најповољније понуде;  

- да јe НАРУЧИЛАЦ донео Одлуку о додели уговора број 02-10/ - од  - , којом 
је изабрао понуду ИСПОРУЧИОЦА бр. ________ од ____________ године као 
најповољнију понуду. 

 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 2. 
 

НАРУЧИЛАЦ поверава, а ИСПОРУЧИЛАЦ преузима да за НАРУЧИОЦА, 
испоручи, инсталира и пусти у рад хардвер  и софтвер за заокружење електронске 
наплате пијачарине у свему према Понуди ИСПОРУЧИОЦА бр. ________ од 
____________ године и Опису и спецификацији који чине саставни део овог уговора. 
 
Ако је понуда поднета са подизвођачем/подизвођачима 
 

Члан 2а. 
 
 ИСПОРУЧИЛАЦ је део посла који је предмет овог уговора - 
____________________________________ поверио ПОДИЗВОЂАЧУ _______________ 
са седиштем у ____________________, ул. _______________________ бр. ______, ПИБ 
___________________, матични број ________________, а који чине ______ % од 
укупне уговорене вредности.  
 ИСПОРУЧИЛАЦ је део посла који је предмет овог уговора - 
____________________________________ поверио ПОДИЗВОЂАЧУ _______________ 
са седиштем у ____________________, ул. _______________________ бр. ______, ПИБ 
___________________, матични број ________________, а који чине ______ % од 
укупне уговорене вредности.   
 ИСПОРУЧИЛАЦ у потпуности одговара за извршење Уговора. 
  
ВРЕДНОСТ  

Члан 3. 
 

Укупна вредност добара из члана 2. овог уговора без обрачунатог ПДВ-а износи 
______________  динара, ПДВ износи ________________ динара, што укупно износи 
_______________ динара.  
 Цена из понуде ИСПОРУЧИОЦА је фиксна. У цену је укључена испорука,  
инсталирање, пуштање у рад и друго неопходно за реализацију предмета уговора.  
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 4. 

   
 НАРУЧИЛАЦ се обавезује да ће уговорени износ платити ИСПОРУЧИОЦУ  
након извршене испоруке, инсталирања и пуштањa у рад, а по пријему фактуре, у року 
од 5 дана, рачунајући од дана када НАРУЧИЛАЦ обезбеди средства из Буџета града 
Новог Сада на текући рачун бр. ___________________________ код 
_____________________ банке. 
 Фактура из става 1. овог члана мора да садржи све податке прописане законом. 
 НАРУЧИЛАЦ је сагласан да се за свако неблаговремено плаћање обрачуна 
затезна  камата у складу са законом. 
 
СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
    

Члан 5.  
 

 ИСПОРУЧИЛАЦ је дужан да приликом потписивања уговора, односно у року од 
3 дана од дана закључења овог уговора НАРУЧИОЦУ преда потписану и оверену 
сопствену бланко меницу са потписаним овлашћењем у висини од 10% од укупне 
вредности уговора без ПДВ-а, као гаранцију за добро извршење посла и роком важења 
30 дана дуже од дана истека  рока за коначно извршење посла. Наручилац ће уновчити 
меницу за добро извршење посла у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 ИСПОРУЧИЛАЦ је у обавези да приликом примопредаје извршеног посла, 
НАРУЧИОЦУ преда потписану и оверену сопствену бланко меницу са потписаним 
овлашћењем у висини од 10% од вредности уговора без ПДВ-а као гаранцију за 
отклањање грешака у гарантном року и роком важења 30 дана дуже од уговореног 
гарантног рока. Наручилац ће уновчити меницу за отклањање грешака у гарантном 
року у случају да ИСПОРУЧИЛАЦ не отклони грешке настале у уговореном 
гарантном року. 
 

Члан 6. 
 
 Meнице из члана 5. овог уговора морају да садрже клаузуле: „неопозива, 
безусловна и на први позив наплатива“. 
 Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне 
банке Србије, оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за заступање, а 
уз исте мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење, са назначеним 
износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз менице мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. 
 
НАЧИН, МЕСТО И РОК ИСПОРУКЕ 
 

Члан 7. 
 

 ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да добра испоручи на адресу НАРУЧИОЦА, у 
договору са НАРУЧИОЦЕМ. 

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да предмет овог уговора испоручи, инсталира и 
пусти у рад у року од ___________ календарских дана, рачунајући од дана закључења 
уговора. 
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ПЕНАЛИ 

Члан 8. 
 
 За сваки дан прекорачења рока из члана 7. овог уговора ИСПОРУЧИЛАЦ је 
дужан да плати пенале у висини од  1‰ од укупне вредности уговора без ПДВ-а, с тим 
што износ тако одређене уговорне казне не може прећи 5% укупне уговорене 
вредности. 
 За обрачунати износ пенала НАРУЧИЛАЦ ће, код коначног обрачуна, умањити 
износ за плаћање. 
 
КВАЛИТЕТ И ГАРАНЦИЈЕ  

Члан 9. 
  

ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да предмет овог уговора инсталира стручно и 
квалитетно у свему према прописима, правилима струке, техничким условима, 
стандардима и нормативима који важе за ту врсту посла. 
 ИСПОРУЧИЛАЦ се обавезује да користи материјале и опрему одговарајућег 
квалитета, који одговарају стандардима Републике Србије и у складу су са техничким 
захтевима НАРУЧИОЦА и правилима струке, у свему према понуди ИСПОРУЧИОЦА. 
 

Члан 10. 
 

Квалитативну и квантитативну контролу приликом испоруке представник 
НАРУЧИОЦА извршиће уз присуство представника ИСПОРУЧИОЦА.  
 Лице код НАРУЧИОЦА задужено за контролу приликом испоруке и за 
спровођење овог уговора је Сандра Миљанић. 
 

Члан 11. 
 
 Гарантни рок за хардвер и софтвер за заокружење електронске наплате 
пијачарине је _______________, рачунајући од дана извршене испоруке, инсталирања и 
пуштања у рад. 
 ИСПОРУЧИЛАЦ  је сагласан да у гарантном року отклони све недостатке који 
су се показали током коришћења, а које није проузроковао НАРУЧИЛАЦ.  
 Рок за излазак по основу рекламације у оквиру гарантног рока је одмах након 
пријема писане рекламације од стране НАРУЧИОЦА. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 
 
 Уговорне стране су сагласне да на све међусобне односе, који нису дефинисани 
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима. 
  
 

Члан 13. 
 
 Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове решавати споразумно 
у духу добрих пословних односа, у супротном надлежан је суд стварне надлежности у 
Новом Саду.  
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Члан 14. 
 

Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних страна, 
закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о јавним 
набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15).  

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна током 
важења Уговора. 

Члан 15. 
 
 Овај уговор се сматра закљученим када га потпишу обе уговорне стране. 
 

Члан 16. 
 
 Уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих се два уручују 
ИСПОРУЧИОЦУ, а два задржава НАРУЧИЛАЦ. 
 
 

  ЗА НАРУЧИОЦА                                                  ЗА ИСПОРУЧИОЦА 
   ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА     ДИРЕКТОР 
 
     _________________________    ______________________ 
         Миомир Јовановић 
 
 
              ДИРЕКТОР 
 
  _________________________ 
               Душан Бајић 
 
 
 
 
 
 
НАПОМЕНА 
Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним 
понуђачем. Наручилац ће, ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи 
уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за јавне набавке 
доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом средству 
обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
Понуђач, у знак прихватања модела уговора, исти мора попунити, оно што може, 
потписати и оверити печатом. 
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IX  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ – ОПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 ЗА ЈН БР. 8/2018 

 
 

НАБАВКА ХАРДВЕРА  И СОФТВЕРА  ЗА ЗАОКРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ  
НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ 

 
 

Редни 
број 

Опис  
Јединица 

мере 
Количи

на 

Цена по 
јединици 

мере 
(без 

пореза)  

Укупна 
вредност  

(без пореза)  

1. 

SERVER Fujitsu RX2540M4 ili 
odgovarajući  
Minimum tehničkih karakteristika: 
Kućište tipa rek, maksimalne visine 2U i 
kablovi za napajanje dužine 4m 
Memorijska Zaštita: Advanced ECC, 
Memory Scrubbing, SDDC, Rank 
sparing memory support, Memory 
Mirroring support 
Čipset: Intel C624 
Proširenja: Mogućnost naknadne 
ugradnje dodatnog procesora, 
mogućnost naknadnog proširenja do 
ukupno 8 x 2,5 inča diskova, Proširivo 
do min. 8x PCI express 3.0 slotova uz 
dodavanje procesora 
Management servera: Zaseban port RJ45 
za remote management  , sa 
odgovarajućom naprednom licencom za 
upravljanje serverom koja omogucava 
KVM redirekciju i mogućnost udaljenog 
deljenja DVD i USB, ServerView Suite 
ili odgovarajući 
Konekcije: 4 x USB 3.0 (1x front, 2x 
rear, 1x internal) 
1 x VGA rear 
Podržani operativni sistemi: Windows 
Server 2012 R2, Windows Server 2016, 
VMware vSphere 6.5 
Uskladjeno sa 
standardima:CE,RoHS,WEEE 
Napajanje:  2 x Hot Plug redundantna 
napajanja maksimalne snage 450W, 
Platinum (94% efficiency) ugradjena u 
server 
Procesor: 1 x Intel Xeon Silver 4110 8C 
2.10 GHz ili odgovarajući 
Radna memorija: 32GB (4 x 16 GB 

ком 1 

  



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 8/2018  35/ 48 
  

        

DDR4, registered, ECC, 2,666 MHz, 
PC4-2666), minimalna proširivost do 
3TB (24 DIMM slota)  
Optički DVD RW uredjaj ugradjen u 
kućište servera fabrički  
Hard disk: 2 x 2 TB 7.2K HOT Plug  
Hardverski RAID kontroler sa 
podržanim nivoima 0,1,1E,10,5,50 
Ukupno 6 x 1 Gbit LAN portova 
Garancija: 3 godine proizvođačke 
garancije sa besplatnim delovima i 
radom ovlašćenog servisera na lokaciji 
korisnika sa vremenom odziva sledeci 
radni dan 9x5 (NBD 9x5). Neophodno 
je dostaviti link ka zvaničnim Internet 
stranicama proizvođača na kojima se na 
osnovu serijskog broja može proveriti 
dužina trajanja, datum isteka garancije 
kao i tip garancije uređaja. 

2. WinSVRSTDCore 2016SNGL OLP  ком 1   

3. 

 
SERVER za backup Fujitsu 
TX1330M3 ili odgovarajući 
Minimum tehničkih karakteristika: 
Kućište: tower 
Slotovi za poriširenje: 
1 x PCI-Express 3.0  (mech. x4) 1 x Full 
height  
1 x PCI-Express 3.0 x4  Full height, 
2 x PCI-Express 3.0 x8 Full height 
1 x serijski port 
Mrežni portovi : 2 x 1 Gbit LAN 
Minimalno 4 x USB 3.0 Porta, 4 x USB 
2.0 Porta, 1 x USB 3.0 Interni port 
Procesor: Intel Xeon E3-1220v6 4C/4T 
3.00 GHz 
Memorija: 4GB (1x4GB) 1Rx8 DDR4-
2400 U ECC proširivo do ukupno 64 
GB 
Prostor za ukupno do 4 diska 
Optički uredjaj: DVD RW 
HDD: 2 x 2TB HOT Plug fabručki 
ugradjeni 
ServerView Suite DVDs ili 
odgovarajući softver 
Garancija: 3 godine proizvođačke 
garancije sa besplatnim delovima i 
radom ovlašćenog servisera na lokaciji 
korisnika sa vremenom odziva sledeci 
radni dan 9x5 (NBD 9x5). Neophodno 

ком 1   
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je dostaviti link ka zvaničnim Internet 
stranicama proizvođača na kojima se na 
osnovu serijskog broja može proveriti 
dužina trajanja, datum isteka garancije 
kao i tip garancije uređaja 

4. 

Desktop računar tipa 1 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Kućište: Položeno Small Form Faktor  
- Konektori: 
Napred: priključak za slušalice, 
priključak za mikrofon, 2 x USB 3.0, 2 x 
USB 2.0 
Pozadi: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x 
RJ45 (LAN priključak 10/100/1000), 2 x 
PS2, Audio line in,audio line out 
Kućište: SFF kućište zapremine manje 
od 10 litara,  sa minimalno 1 x 3.5 inča 
internim prostorom za disk, 1 x 3.5 inča 
external bay i 1 x 5.25 external bay, 
interno 2 x USB 2.0  
Sigurnost: sigurnosni prekidač za 
otvaranje kućišta ,TPM 2.0, upravljanje 
USB portovima, Boot sequence control, 
BIOS password, Boot protection, BIOS 
access control of Input/Output ports, 
Hard disk password  
Slotovi za proširenje:  
PCI-express 3.0 x16, PCI-express 2.0 
x4, 2 x PCI-express x1 
Napajanje: minimalno 280 W  sa 
efikasnošću od 91% pri maksimalnom 
opterećenju, ACTIVE PFC, priključak 
za napajanje monitora 
- Procesor: Intel Core i3-7100 ili 
odgovarajući 
- Memorija: Minimum 8 GB DDR4 
2400 MHz Radne memorije, proširivo 
do 64 GB 4 DIMM slota 
- Hard disk 1TB SATA III 7.2 K RPM 
- Čitač kartica MultiCard  24 u 1 
- Optički DVD RW uredja ugradjen u 
kućište fabrički 
- 1 x serijski port pozadi 
- Zvučnici: Integrisani u kućište 
računara fabrički 
- Tastatura sa Srpskim Latiničnim 
rasporedom istog proizvodjača kao i 
računar 
- Miš optički od istog proizvodjača kao i 
računar 
Garancija: 5 godina za sve komponente i 

ком 9   
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rad servisera, proverljiva na sajtu 
proizvodjača po serijskom broju. 

5. 

Desktop računar tipa 2 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Kućište: Položeno Small Form Faktor 
- Konektori: Napred: priključak za 
slušalice, priključak za mikrofon, 2 x 
USB 3.0, 2 x USB 2.0 
Pozadi: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x 
RJ45 (LAN priključak 10/100/1000), 2 x 
PS2, Audio line in,audio line out 
Kućište: SFF kućište zapremine manje 
od 10 litara,  sa minimalno 1 x 3.5 inča 
internim prostorom za disk, 1 x 3.5 inča 
external bay i 1 x 5.25 external bay, 
interno 2 x USB 2.0 Sigurnost: 
sigurnosni prekidač za otvaranje kućišta 
,TPM 2.0, upravljanje USB portovima, 
Boot sequence control, BIOS password, 
Boot protection, BIOS access control of 
Input/Output ports, Hard disk password  
Slotovi za proširenje: PCI-express 3.0 
x16, PCI-express 2.0 x4, 2 x PCI-
express x1 
Napajanje: minimalno 280 W  sa 
efikasnošću od 91% pri maksimalnom 
opterećenju, ACTIVE PFC, priključak 
za napajanje monitora 
- Procesor Intel Core i3-7100 ili 
odgovarajući 
- Memorija: Minimum 4 GB DDR4 
2400 MHz Radne memorije, proširivo 
do 64 GB 4 dimm slota 
- Hard disk 500GB SATA III 7.2 K RPM 
- Čitač kartica MultiCard  24 u 1 
- Optički DVD RW uredja ugradjen u 
kućište fabrički 
- 1 x serijski port pozadi 
- 1 x paralelni port pozadi  
- Zvučnici: Integrisani u kućište 
računara fabrički 
- Tastatura sa Srpskim Latiničnim 
rasporedom istog proizvodjača kao i 
računar 
- Miš optički od istog proizvodjača kao i 
računar 
Garancija: 5 godina za sve komponente i 
rad servisera, proverljiva na sajtu 
proizvodjača po serijskom broju 
 

ком 5   
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6. 

Monitor Tip1 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Dijagonala 21.5 inča 
- TehnologijaIPS/Led Antiglare 
- Kontrast: Tipičan min 1000:1, 
Napredni min 20.000.000:1 
 - Konektor: VGA, DVI-D,DP 
- Odnos stranica 16:9 
- Odziv: 5 ms; Ugao vidljivosti 178/178 
h/v 
- Osvetljenje 250 cd/m2 
- Rezolucija: 1920x 1080 
- Zvučnici integrisani u monitor 
- Postolje: TILT-5/+22 
- Sertifikati:TCO Certified Displays 7.0, 
ENERGY STAR® 7.0, Zero bright and 
dark pixel faults, Subpixel faults 
according to ISO9241-307 (Pixel fault 
class I) 
Ponuditi monitor istog prizvodjača kao i 
ponudjeni računari TIP 1 i TIP 2  
Garancija: 3 godine 

ком 10   

7. 

 
Desktop računar tipa 3  
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Kućište: Položeno Small Form Faktor 
- Konektori: Napred: priključak za 
slušalice, priključak za mikrofon, 2 x 
USB 3.0, 2 x USB 2.0 
Pozadi: 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0, 1 x 
RJ45 (LAN priključak 10/100/1000), 2 x 
PS2, Audio line in,audio line out 
Kućište: SFF kućište zapremine manje 
od 10 litara,  sa minimalno 1 x 3.5 inča 
internim prostorom za disk, 1 x 3.5 inča 
external bay i 1 x 5.25 external bay, 
interno 2 x USB 2.0  
Sigurnost: sigurnosni prekidač za 
otvaranje kućišta ,TPM 2.0, upravljanje 
USB portovima, Boot sequence control, 
BIOS password, Boot protection, BIOS 
access control of Input/Output ports, 
Hard disk password  
Slotovi za proširenje: PCI-express 3.0 
x16, PCI-express 2.0 x4, 2 x PCI-
express x1 
Napajanje: minimalno 280 W  sa 
efikasnošću od 91% pri maksimalnom 
opterećenju, ACTIVE PFC, priključak 
za napajanje monitora 
- Procesor: Intel Core i3-7100 ili 

ком 1   
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odgovarajući 
- Memorija: Minimum 8 GB DDR4 
2400 MHz Radne memorije, proširivo 
do 64 GB 4 DIMM slota 
- Grafička kartica: NVIDIA NVS 315 
1GB PCIe x16 LP ili odgovarajuća 
- HDD: 2 x 2TB SATA III 7.2 K RPM  
- LFH59 / 2x DP adapter cable ili 
odgovarajući 
- Optički DVD RW uredja ugradjen u 
kućište fabrički 
- Čitač kartica MultiCard  24 u 1 
- 1 x serijski port pozadi 
- Zvučnici: Integrisani u kućište 
računara fabrički 
- Tastatura sa Srpskim Latiničnim 
rasporedom istog proizvodjača kao i 
računar  
- Miš optički od istog proizvodjača kao i 
računar 
Garancija: 5 godina za sve komponente i 
rad servisera, proverljiva na sajtu 
proizvodjača po serijskom broju 

8. 

 
Monitor tipa 2 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Dijagonala 23.8 inča 
- TehnologijaIPS/Led Antiglare 
- Kontrast: Tipičan min 1000:1, 
Napredni min 20.000.000:1 
 - Konektor: VGA, DVI-D,DP 
- Odnos stranica 16:9 
- Odziv: 5 ms; Ugao vidljivosti 178/178 
h/v 
- Osvetljenje 250 cd/m2 
- Rezolucija: 1920x 1080 
- Zvučnici integrisani u monitor 
- Postolje: TILT-5/+22 
- Sertifikati:TCO Certified Displays 7.0, 
ENERGY STAR® 7.0, Zero bright and 
dark pixel faults, Subpixel faults 
according to ISO9241-307 (Pixel fault 
class I) 
Ponuditi monitor istog prizvodjača kao i 
ponudjeni računar Tip3 
Garancija: 3 godine 
 
 
 
 

ком 2   
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9. 

 
 
Microsoft WINPro 10 SNGL OLP NL 
Legalization GetGenuine  
 

ком 15   

10. 

Laserski štampač HP COJ 7612 WiFi 
A3, G1X85A ili ekvivalent 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Funkcije: Print, Copy, SCAN, FAX 
- Brzina štampe crno belo: 15 ppm ISO 
- Prva izlazna stranica: Crno belo 15 sec, 
Color 19 sec 
- Radni mesečni siklus: 12000 strana 
- Ekran osteljiv na dodair: LCD Color 
- Brzina procesora: 500 MHz 
- Povezivanje: 1x USB 2.0, 1 x Ethernet, 
1 x Wireless 802.11 b/g/n, 1 x USB Host 
Port; RJ 11 – Fax 
- Memorija: Standardno 256MB 
- Brzina kopiranja: 28 cpm u boji, 33 
cpm crno belo 

ком 1   

11. 

Ups besprekidno napajanje APC 
BACK-UPS 1400VA, 230V, AVR ili 
ekvivalent 
Minimum tehničkih karakteristika:  

Izlazna snaga: 700V/1400VA 
Nominalni ulazni napon: 230V  
Izlazna veza: Schuko CEE7 

 

ком 3   

12. 

Eksterni hard disk 2 TB 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- format: 2.5“ 
- konekcija: USB 3.0 
- kapacitet: 2 TB  

ком 5   

13. 

Sophos Endpoint Protection Standard 
Обнова и одржавање лиценци 
корпоративног сигурносног софтвера 
Sophos Endpoint Protection Business, за 
укупно 80 рачунара, на период од 1 
године. 
 

ком 80   

14. 

Мрежни уређај – NET HP 1420 8G ili 
odgovarajući 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Portovi: 8x RJ45 autosens 10/100/1000 
- Media Type: Auto-MDIX 
- Duplex: 10 BASE-T/100BASE-TX: half 
or full 
- 1000BASE-T: full only 
- Standardi: IEEE 802.3 Type 10BASE-T, 
IEEE 802.3u 

ком 3   
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- Type 100BASE-TX, IEEE 802.3ab 
- Type 1000BASE-T 
- Throughput: 11.8 Mps 
- Kućište: Metalno 
Garancija: 7 godina od dana prestanka 
proizvodnje (Limited Lifetime 
Warranty) 

15. 

Мрежни уређај Cisco SF302-08MP 8 
port 10/100 Max POE + Managed 
Switch SF302-08MPP-K9-EU ili 
odgovarajući 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Kapacitet (mpps):4.17 
- PoE: 124W 
- Potrošnja električne energije: 
110V=9.5W;220V=10.3W 
- Ukupno portova: 8 Fast Ethernet + 2 
Gigabit Ethernet 
- Napajanje: 100-240V 50-60Hz, 2.5A, 
eksterno 
- Radna temperatura: 0 C – 40 C 
 

ком 3   

16. 

Мрежни уређај Cisco SRW2048-K9-
EU SG300-52 52-port Gigabit Managed 
Switch ili odgovarajući  
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Rack-mountable -1U 
- Портови 50 x 10/100/1000 + 2 x 
combo Gigabit SFP 
- Интерфејси 52 x 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T - RJ-45  1 x console - 9 
pin D-Sub (DB-9) - менаџмент  2 x SFP 
(mini-GBIC) 
- Свичинг капацитет : 104 Gbps  
Прослеђивање пакета (64B величина 
пакета ) : 77.38 Mpps 
- 16К MAC адреса, 4К Active VLANs 
- Рутинг протокол: статичко IPv4 
рутирање 
- Подржани протоколи: SNMP 1, 
RMON 1, RMON 2, RMON 3, RMON 
9, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, 
HTTPS, TFTP, SSH, CLI 
- Jumbo Frame 10KB  
- 128 MB RAM меморије, 16 MB flash 
меморије 
- Напајање AC 120/230 V ( 50/60 Hz) 
 
 
 
 

ком 1   
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17. 

Мрежни уређај Cisco SG300-10SFP-
K9-EUG 10-port Gigabit Managed SFP 
Switch (8SFP+2comb) 
 ili odgovarajući 
Minimum tehničkih karakteristika: 
- Rack-mountable -1U 
- portovi 8 x10/100/1000 + 2 x combo 
Gigabit SFP 
- interfejsi 10 x 10Base-T/100Base-
TX/1000Base-T - RJ-45; 1 x console - 9 
pin D-Sub (DB-9) - management; 2 x 
SFP (mini-GBIC) 
- svičing kapacitet 20 Gbps; 
prosleđivanje paketa (64B veličina 
paketa): 14.88 Mpps 
- 128 MB RAM меморије, 16 MB flash 
меморије 
- Напајање AC 120/230 V ( 50/60 Hz) 

ком 1   

18. 

АНАЛИЗА ИНФОРМАЦИОНОГ 
СИСТЕМА на Футошкој и 
Лиманској пијаци 
- Анализа и опис постојеће IT 
опреме,која обухвата рачунаре, 
периферну опрему и инфраструктуру 
рачунарске мреже  
- Анализа и опис системског и 
основног апликативног софтвера 
- Анализа и процена 
адекватности кадровске структуре лица 
задужених за IT у предузећу  
- Идентификација критичних 
места у раду информационог система 
 

паушал 1   

19. 

Имплементација и конфигурација 
испоручене активне мрежне 
опреме: 
- Конфигурација DHCP snooping-а на 
испорученој активној мрежној 
опреми 
- Конфигурација port security-а на 
испорученој активној мрежној 
опреми 
- Конфигурација IP адреса на 
испорученој активној мрежној 
опреми 
- Конфигурација VLAN-ова на свим 
свичевима и рутерима наручиоца  
- Конфигурација осталих потребних 
параметара рада на испорученој 
активној мрежној опреми како би 
орема била функционална . 

паушал 1   



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН бр. 8/2018  43/ 48 
  

        

20. 

Имплементација и конфигурација 
испоручене робе: 
- Инсталација оперативног 
система (WinSvrSTDCore 2016) на 
server 
- Инсталација и подешавање 
Hypervizora 
- Импортовање виртуалне 
машине са старог сервера на нов 
сервер 
- Инсталација и конфигурација 
десктоп рачунара 

паушал 1   

УКУПНО БЕЗ ПДВ-А  

ПДВ  

УКУПНО СА ПДВ-ОМ  

 
 
 
 
 
 
 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени 

предмет јавне набавке; 
 у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у 
колони 5.) са траженим количинама (које су наведене у колони 4.);  

 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, укупан износ ПДВ-а 
и укупну цену предмета набавке са ПДВ-ом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

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

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПА ИЗНОС ТРОШКОВА  
ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

У складу са чланом 26. Закона,  
__________________________________________________________________________,  

(Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара, НАБАВКА ХАРДВЕРА И СОФТВЕРА ЗА 
ЗАОКРУЖЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ  НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ, ЈН бр. 8/2018 поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  
 
 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера 
забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) 
Закона.  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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XII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О МЕНИЦИ КАО ГАРАНЦИЈИ ЗА ДОБРО 
ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА 

 
  
 
 
 
 

Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу приликом 

потписивања уговора, односно у року од три дана од дана закључења уговора,  као 

средство финансијског обезбеђења положити, потписану и оверену сопствену, бланко, 

неопозиву, безусловну и на први позив наплативу меницу са потписаним меничним 

овлашћењем у висини 10% од вредности уговора без ПДВ-а, и роком важења 30 дана 

дуже од рока за коначно извршење посла, као гаранцију за добро извршење посла, 

евидентирану у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  

  
 
 
 
У __________________________ 
 
Дана: ______________________ 
 
 
 
 
 
 

    (М.П.)     _______________________________ 
                     (Потпис овлашћеног лица) 
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XIII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О МЕНИЦИ КАО ГАРАНЦИЈИ ЗА 
ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У ГАРАНТНОМ РОКУ 

 
    
 
 
 Под материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да ћу након извршене 

испоруке, инсталирања и пуштања у рад, као средство финансијског обезбеђења 

положити, потписану и оверену сопствену, бланко, неопозиву, безусловну и на први 

позив наплативу меницу са потписаним меничним овлашћењем у висини 10% од 

вредности уговора без ПДВ-а, и роком важења 30 дана дуже од уговореног гарантног 

рока, као гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, евидентирану у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије.  

  

 

 

 

У __________________________ 

 

Дана: ______________________ 

 

 

 

 

 

 

    (М.П.)     _______________________________ 

                            (Потпис овлашћеног лица) 
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XIV  ПOТВРДА О ИЗВРШЕНОМ  
УВИДУ У ЛОКАЦИЈУ НАРУЧИОЦА  

 
 
 
ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 
Назив понуђача:  
Адреса:  
Матични број:  
(ПИБ):  
 
 
 
 
Овим се потврђује да је овлашћени представник понуђача (навести име и презиме 
овлашћеног представника понуђача)____________________________________________ 
извршио увид у локацијe Наручиоца на којима je упознаo рачунарску инфраструктуру 
наручиоца и сагледао све техничке услове, ради што успешније реализације јавне 
набавке: НАБАВКА ХАРДВЕРА  И СОФТВЕРА ЗА ЗАОКРУЖЕЊЕ 
ЕЛЕКТРОНСКЕ  НАПЛАТЕ ПИЈАЧАРИНЕ, ЈН бр. 8/2018 
  
 
 
Потпис контакт особе наручиоца:                                    Потпис овлашћеног лица      
                    понуђача 
 
   _________________________                                   _________________________ 
 
 
 
 
 
Напомена:  
Обилазак локацијa је обавеза сваког понуђача који жели да учествује у поступку јавне 
набавке, што ће Наручилац потврдити овим Обрасцем.  
Обилазак је потребно урадити  радним данима  у времену од  08 - 13 часова, а 
најкасније дан пре истека рока за подношење понуда. 
Представник понуђача који ће извршити увид у локацију Наручиоца мора имати 
посебно писмено овлашћење,  оверено потписом и печатом овлашћеног лица. 

 

Лице за контакт: Сандра Миљанић, тел.063/599-796 

 

 


