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ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 

 

Подаци о наручиоцу 
 

Наручилац: Факултет безбедности депозита 
Адреса: 11118 Београд, Господара Вучића бр. 
50. 

Матични број: 07061609 

ПИБ: 101732084 
Интернет страница: fb.bg.ac.rs 
Комуникација у поступку се обавља преко Портала јавних набавки и на мејл адресе: 
javnanabavka@fb.bg.ac.rs 

 

 

Врста поступка јавне набавке 
 

Јавна набавка ЈН-01/2022 се спроводи у отвореном поступку јавне набавке у складу са Законом 

о јавним набавкама и планирана је Планом јавних набавки за 2022. годину – верзија 4 од 
16.05.2022. године. 
Јавни позив за подношење понуда и конкурсна документација објављени су на Порталу 

јавних набавки https://jnportal.ujn.gov.rs/ и на веб страници наручиоца fb.bg.ac.rs. 
 
 

Предмет јавне набавке 
 

Предмет  јавне  набавке  ЈН-01/2022  је  рачунарска опрема ради обављања редовних и 

свакодневних активности и делатности Факултета безбедности. 

 
Ознака из општег речника набавке ј е : 30200000. 

 

 
Рок за достављање понуда 

 
Понуде за јавну набавку рачунарске опреме достављају се до 06.06.2022. године. 

 

Рок за доношење одлуке о додели уговора 
 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 8 дана од истека рока за подношење понуда. 
 

 
Циљ поступка 

 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ) ДОБАРА 
 

Р. бр. Назив Минималне техничке карактеристике 
Јед. 

мере 
Кол. 

1. 
All In One 

рачунар 

Процесор 

фреквенција min. 2.3 GHz, turbo min. 3.8GHz, 

6 језгара, 12 нити, 12MB Cache, 35W, 14nm 

или еквивалент 

ком 3 

Екран 
23.8" FHD (1920 x 1080), Anti-Glare, WLED, 

250nits, 1000:1, углови гледања 178/178 

Сталак Подржано подешавање висине 

Комуникација 

2x микрофон, звучници 2x 3W и камера 

интегрисана у монитору. Камера min. 2Мpx, 
видео 1080p са 30fps 

Меморија min. 8GB 2666MHz 

Проширивост 
меморије 

min 2x SODIMM slot, до min. 64GB 

Диск 
min. M.2 SSD 256GB, uz mogućnost dodavanja 

1x 2.5" SATA HDD 

Графичка картица Интегрисана на плочи или процесору 

Кућиште AIO 

Напајање min. 155W ac adapter, 85% efikasnosti 

Тастатура 
USB wireless, истог произвођача као и 

рачунар 

Миш 
Оптички, USB wireless, истог произвођача 

као и рачунар 

Повезивање 
802.11ac 2.4/5GHz WiFi,  Bluetooth 5.0, 1x RJ-

45 gigabit port 

Конектори и 

проширења 

min. 2x M.2 конектор (један за SSD и један 

за wireless), 1x SATA 2.5"; Са стране: 1x USB 

3.2 Gen2 Type-C, 1x USB 3.2 Gen2, 1x 

Universal Audio, 1x SD card slot; Позади: 2x 

USB 3.2 Gen2, 2x USB2.0 (са Smart power-on 

функцијом), 1x DisplayPort (излазни са 

аудио подршком), 1x audio line-out 

прикључак, kensigton security slot 

Оперативни 

систем 

Windows 11 Pro 64bit, лиценца мора бити 

нова, некоришћена, нерефабрикована. Није 

дозвољено нудити нити испоручити 

лиценцу која је раније била активирана, 

која је намењена за рефабриковане 

рачунаре, лаптопове или слично. 

Гаранција 

min. 36 месеци произвођачке гаранције. 

Наведених 36 месеци произвођачке 

гаранције се доказује потврдом 

произвођача опреме или локалне 

канцеларије произвођача опреме(за 

територију Републике Србије), којом се 

потврђује да је захтевани гарантни период 

подржан од произвођача опреме. Потврда 

мора бити насловљена на Наручиоца, са 

позивом на јавну набавку и мора се 

односити на територију Републике Србије 
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2. 
PC радна 

станица 

Процесор 

AMD Ryzen 5 Pro, 6 језгара, 12 нити, min  3.7 

GHz, turbo min. 4.2GHz, L3 cache 8MB, TDP 

65W или еквивалент 

ком 15 

Системски 

чипови 
A320 или еквивалент 

Меморија 
min. 8GB DDR4 3200MHz, min. 1 slot 

слободан; прошириво до укупно 32GB 

Графичка 

картица 
интегрисана, AMD Radeon Vega graphics 

Дискови min. 240GB SSD SATA III 

Оптички уређај нема 

Прикључци на 

задњем панелу 

min. 1x PS/2(миш и тастатура), 1x DVI-D, 1x D-

Sub, 1x LAN (RJ45), 4x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 

2.0, 3x Audio 

Проширења 

min 1x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, 4x SATA 

connector, , 1x 24-pin ATX power connector, 1x 

4-pin 12V power connector, 1x CPU Fan, 1x 

TPM header 

Периферије Да, USB миш и тастатура 

Кућиште Midi tower 

Оперативни 

систем 

Windows 10 Home. Понуђена лиценца мора 

бити нова, некоришћена и 

нерефабрикована. Није дозвољено нудити 

лиценцу која је намењена за рефабриковане 

рачунаре, лаптопове и слично. 

Напајање min. 500W 

Сертификати/ 

Стандарди 

WEEE, RoHS. Неопходно је да Понуђач 

достави потврду произвођача да понуђени 

рачунар задовољава захтеване 

сертификате/стандарде уз тачно навођење 

сертификата/стандарда које понуђени 

рачунар задовољава. Доказ: Потврда 

произвођача рачунара којом се потврђује да 

понуђени рачунар задовољава захтеване 

сертификате/стандарде. Потврда мора бити 

насловљена на Наручиоца са позивом на 

јавну набавку. 

Гаранција 

min. 36 месеци произвођачке гаранције. 

Наведених 36 месеци произвођачке 

гаранције се доказује потврдом 

произвођача опреме или локалне 

канцеларије произвођача опреме(за 

територију Републике Србије), којом се 

потврђује да је захтевани гарантни период 

подржан од произвођача опреме. Потврда 

мора бити насловљена на Наручиоца, са 

позивом на јавну набавку и мора се 

односити на територију Републике Србије 

 

3. Монитор 1 
Екран min. 23.8" Anti-glare W-LED 

ком 15 

Резолуција min. 1920×1080 
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Однос страница 16:9 

Одзив max. 8ms 

Статички 
контраст 

(нативни) 

min. 1000:1 

Осветљење min. 250 cd/m² 

Угао гледања min. 178/178 (H/V) 

Улазни 

прикључци 
min. 1x VGA, 1x HDMI 

Излазни прикључци min. 1x Audio out 

Потрошња у 

стандард режиму 
max. 23W 

Сертификати/ 

Стандарди 
CE/FCC 

Напајање Екстерно, 19V DC, 1.31A 

VESA Да, 100 x 100mm 

Остало Сертификован за рад 24/7 

Гаранција 

min. 24 месеца произвођачке 

гаранције, која се доказује потврдом 

произвођача опреме или локалне 

канцеларије произвођача опреме (за 

територију Републике Србије) којом 

се потврђује да је захтевани 

гарантни период подржан од стане 

произвођача опреме. Потврда се 

односи на сву понуђену опрему, 

мора бити насловљена на 

Наручиоца, са позивом на јавну 

набавку и мора се односити на 

територију Републике Србије. 

Доказивање минималних техничких карактеристика: 

1. 

Неопходно је да Понуђач достави 

потврду произвођача да понуђени 

монитор задовољава захтеване 

сертификате/стандарде уз тачно 

навођење сертификата/стандарда 

које понуђени монитор задовољава. 

Доказ: Потврда произвођача 

монитора којом се потврђује да 

понуђени монитор задовољава 

захтеване сертификате/стандарде. 

Потврда мора бити насловљена на 

Наручиоца са позивом на јавну 

набавку. 

2. 

Неопходно је да Понуђач достави 

техничку спецификацију 

произвођача, а сва техничка 

документација (опис производа, 

datasheet-ови и сл.) као и наведене 

потврде могу бити достављене на 

енглеском језику. Достављена 
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техничка документација мора 

недвосмислено показивати да 

понуђена добра у потпуности 

одговарају свим минималним 

техничким захтевима. 

 

4. Монитор 2 

Екран min. 34" 

ком 5 

Панел VA 

Закривљен екран Да, 1800R 

Резолуција min. 3440 x 1440 

Освежавање 

екрана (нативно) 
min. 144Hz 

HDR Да, HDR 400 

Однос страница 21:9 

Позадинско 

осветлење 
LED 

Одзив max. 1ms 

Статички контраст 

(нативни) 
min. 3000:1 

Осветљење min. 400 cd/m² 

Угао гледања min. 178/178 (H/V) 

sRGB 

покривеност 
min. 99% 

Прикључци 

min. 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 5x USB 

3.2 од којих један подржава пуњење BC 1.2, 

1x Headphone-out jack 

Остало 
Height adjustable min. 100mm , Tilt  (-5° to 

21°), VESA 100mm, flicker free 

Гаранција 

min. 36 месеци произвођачке гаранције, 

која се доказује потврдом произвођача 

опреме или локалне канцеларије 

произвођача опреме (за територију 

Републике Србије), којом се потврђује да 

је захтевани гарантни период подржан од 

произвођача опреме. Потврда мора бити 

насловљена на Наручиоца, са позивом на 

јавну набавку и мора се односити на 

територију Републике Србије 

 

4. Монитор 3 

Екран min. 31,5" 

ком 1 

Панел VA 

Закривљен екран Да, min. 1500R 

Резолуција min. 2560 x 1440 

Освежавање 

екрана (нативно) 
min. 165Hz 

HDR Да, min. HDR 400 

Однос страница 16:9 

Позадинско 

осветлење 
LED 

Статички контраст 

(нативни) 
min. 3000:1 

Осветљење min. 400 cd/m² 
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Угао гледања min. 178/178 (H/V) 

Звучници Да, min. 2x 3W 

 
min. tilt -5°~35°, подешавање висине min. 

150mm 

Прикључци 
min. 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x 

Headphones 

Остало VESA 100 x 100mm 

Гаранција 
min. 24 месеца, потврда произвођача 

гаранције на 2 године 

 

5. Лаптоп 1 

Процесор 

основна фреквенција 2.1GHz, турбо 

фреквенција min. 3.5GHz, 4 језгра, 8 niti, 4MB 

Cache или еквивалент 

ком 5 

Екран 

min. 15.6", 1920 x 1080, WVA панел, 

осветљење min 220nita, контраст min 400:1, 

Anti-glare 

Меморија 
min. 8GB DDR4 2400MHz, min. 2 slota, 

подржано min. 16GB 

Диск 
min. 256GB SSD M.2, NVMe, уз могућност 

додавања и SATA диска 

Графичка картица min. интегрисана AMD Radeon 

Оптички уређај нема 

Мрежа 
min. 802.11ac, Bluetooth 5.0, WEP 

енкрипција 64-bit/128-bit 

Прикључци 

min. 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x 

аудио прикључак, SD читач картица, 1xRJ-45, 

сигурносни слот за закључавање 

Звучници Да, стерео min 2W (2.5W у пику) по каналу 

Микрофон Да 

Камера min. HD 0.92Мpx 

Тастатура 
US, са нумеричким делом, са позадинским 

осветљењем 

Батерија min. 3 ћелије, 41WHr 

Адаптер min. 65W 

Оперативни 

систем 

Windows 10 Home 64bit, лиценца мора бити 

нова, некоришћена, нерефабрикована. Није 

дозвољено нудити нити испоручити 

лиценцу која је раније била активирана, 

која је намењена за рефабриковане 

рачунаре, лаптопове или слично. 

Гаранција 

min. 24 месеца произвођачке гаранције, 

која се доказује потврдом произвођача 

опреме или локалне канцеларије 

произвођача опреме(за територију 

Републике Србије), којом се потврђује да је 

захтевани гарантни период подржан од 

произвођача опреме. Потврда мора бити 

насловљена на Наручиоца, са позивом на 

јавну набавку и мора се односити на 

територију Републике Србије 
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6. Лаптоп 2 

Процесор 

основна фреквенција 3.60GHz (turbo min 

4.20GHz), 6 језгара, 12 нити , 16MB Cache или 

еквивалент 

ком 2 

Екран 
min. 15.6" full HD (1920x1080), WVA, min. 

250 nits осветљење, 120Hz 

Меморија 

min. 16GB RAMa DDR4, 3200MHz, 

прошириво до min 32GB, број слотова: 2x 
SODIMM 

Диск 

min. 256GB SSD, уређај мора да има 

могућност истовременог убацивања 2x M.2 

SSD 

Графичка картица min. GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 

Оптички уређај нема 

Мрежа 
min. 802.11ax, Wifi 2.4GHz/5GHz, 

64bit/128bit енкрипција, AES-CCMP, TKIP, 

Bluetooth 5.2 

Прикључци 

min. 1x RJ-45, 1x USB 3.2 Type-C sa Display port 

modom , 1x USB 3.2, 2x USB 2.0 (од којих је 

min. Један са PowerShare функцијом) , 1x 

универзални аудио jack, 1x HDMI 2.1 

Интерни конектори Min. 3x M.2 конектора 

Звучници Да, стерео min 2.5W по каналу 

Микрофон Да 

Камера 

min. 0.92Mpx, RGB HD, HD видео са 30fps, 

CMOS сензор, min. дијагонални угао 

видљивости 78.6° 

Тастатура 
US, са одвојеним нумеричким делом, са 

позадинским осветљењем 

Touchpad 
Са подршком за истовремено коришћење 

више прстију 

Батерија min. Polymer battery, 3 cell 56WHr 

Адаптер min. 180W AC adapter 

Оперативни 

систем 

Windows 11 Pro, лиценца мора бити нова, 

некоришћена, нерефабрикована. Није 

дозвољено понудити нити испоручити 

лиценцу која је раније била активирана, 

која је намењена за рефабриковане 

рачунаре, лаптопове или слично 

Гаранција 

min. 24 месеца произвођачке гаранције 

Доказ: Потврда произвођача опреме или 

локалне канцеларије произвођача опреме 

(за територију Републике Србије) којом се 

потврђује да је захтевани гарантни период 

подржан од стане произвођача опреме. 

Потврда се односи на сву понуђену опрему, 

мора бити насловљена на Наручиоца, са 

позивом на јавну набавку и мора се 

односити на територију Републике Србије. 

 

7. Лаптоп 3 
Ознака 

референтног 

Asus ZenBook Duo 14 UX482EA-EVO-WB713R 

laptop Intel® Quad Core™ i7 1165G7 14" FHD 
ком 1 
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модел touch 16GB 1TB SSD Intel® Iris Xe (или 

еквивалент) 

Екран 
14" осетљив на додир са додатним 

ScreenPad™ Plus (12.65" 1920 x 515 IPS-level 

Panel Support Stylus) 

Меморија 16GB DDR4 

Диск 1TB SSD 

Графичка картица интегрисана 

Оптички уређај нема 

Мрежа 
802.11ax (WiFi 6), Bluetooth 5.0, WEP 

енкрипција 64-bit/128-bit 

Прикључци 
1x USB 3.2 Gen 1, 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 

1x аудио прикључак, SD читач картица 

Батерија 70WHr 

Адаптер 65W 

Оперативни 
систем 

Windows 10 Pro 64bit, лиценца мора бити 

нова, некоришћена, нерефабрикована. Није 
дозвољено нудити нити испоручити 

лиценцу која је раније била активирана, 

која је намењена за рефабриковане 
рачунаре, лаптопове или слично. 

Гаранција min. 24 месеца 

 

8. Лаптоп 4 

Процесор 

Основна фреквенција 2.8GHz, turbo 

фреквенција min. 4.70GHz, 4 језгра, 8 нити, 

12MB Cache, TDP max. 28W, 10nm или 

еквивалент 

ком 5 

Екран 

min. 15.6", 1920 x 1080, WVA панел, 

осветљење min 220nita, контраст min 400:1, 
Anti-glare 

Меморија 
min. 16GB DDR4 2666MHz, min. 2 slota, 

подржано min. 16GB 

Диск 
min. 512GB SSD M.2, NVMe, уз могућност 

додавања и SATA диска 

Графичка картица min. интегрисана 

Оптички уређај нема 

Мрежа 
min. 802.11ac, Bluetooth 5.0, WEP 

енкрипција 64-bit/128-bit 

Прикључци 

min. 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x 

аудио прикључак, SD читач картица, 1xRJ-45, 

сигурносни слот за закључавање 

Звучници Да, стерео min 2W (2.5W у пику) по каналу 

Микрофон Да 

Камера min. HD 0.92Мpx 

Тастатура 
US, са нумеричким делом, са позадинским 

осветљењем 

Батерија min. 3 ћелије, 41WHr 

Адаптер min. 65W 
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Оперативни 

систем 

Windows 10 Home 64bit, лиценца мора бити 

нова, некоришћена, нерефабрикована. Није 

дозвољено нудити нити испоручити 

лиценцу која је раније била активирана, 

која је намењена за рефабриковане 

рачунаре, лаптопове или слично. 

Гаранција 

min. 24 месеца произвођачке гаранције, 

која се доказује потврдом произвођача 

опреме или локалне канцеларије 

произвођача опреме(за територију 

Републике Србије), којом се потврђује да је 

захтевани гарантни период подржан од 

произвођача опреме. Потврда мора бити 

насловљена на Наручиоца, са позивом на 

јавну набавку и мора се односити на 

територију Републике Србије 

 

9. Штампач 1. 

Тип уређаја Ласерски у боји 

ком 1 

Формат А4 

Брзина штампе min.  26ppm A4, монохроматски и у боји 

Резолуција 

штампе 
min. 9.600 x 600 

Време до штампе 
прве стране 

max. 10.5s монохроматски и у боји 

Процесор min. 800MHz 

Капацитет 

меморије 
min. 512MB 

Улазни капацитет 

фиока за папир 
min. 250 листова A4 

Вишенаменска 

фиока 
min. 50 листова 

Подржана 

дебљина папира 
60-220g/m² (min.) из вишенаменске фиоке 

Излазни капацитет  

фиоке за папир 
min. 150 листова A4 

Прикључци 

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, RJ-45 

(10/100/1000Base), слот за опциону 

SD/SDHC 

Дуплекс 

штампа 
Да 

Капацитет 

потрошног 

материјала 

Поред уређаја и иницијалног тонера 

потребно је испоручити и оригиналне 

резервне тонере који ће обезбедити штампу 

од минимално 1.200 црно белих страна А4 и 

1.200 А4 страна у боји - по боји (заједно са 

иницијалним тонером). 

Остали оригинални потрошни материјал 

(maintanace kits, image units, fotokonduktori, 

drum units, developers, итд.) непходан за 

штампу минимално 100.000 страна А4 

(заједно са инцијалним потрошним 

материјалом) 

Гаранција 

min. 24 месеца произвођачке гаранције, 

која се доказује потврдом произвођача 

опреме или локалне канцеларије 

произвођача опреме(за територију 

Републике Србије), којом се потврђује да је 
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захтевани гарантни период подржан од 

произвођача опреме. Потврда мора бити 

насловљена на Наручиоца, са позивом на 

јавну набавку и мора се односити на 

територију Републике Србије 

Доказивање 

техничких 

спецификација 

Неопходно је да Понуђач достави техничку 

спецификацију произвођача, а сва техничка 

документација (опис производа, datasheet-

ови и сл.) као и наведене потврде могу бити 

достављене на енглеском језику. 

Достављена техничка документација мора 

недвосмислено показивати да понуђена 

добра у потпуности одговарају свим 

минималним техничким захтевима. 

 

10. Штампач 2. 

Тип уређаја Ласерски монохроматски (B/W) 

ком 2 

Формат А4 

Брзина штампе min. 35ppm A4 

Резолуција 

штампе 
min. 1200 dpi 

Време до штампе 
прве стране 

max. 7s  

Процесор min. 800MHz 

Капацитет 

меморије 
min. 256MB 

Улазни капацитет 

фиока за папир 
min. 250 листова A4 

Вишенаменско 

лежиште за папир 
min. 100 листова 

Подржана 

дебљина папира 

60-220g/m² (min.) из вишенаменског 

лежишта за папир 

Излазни капацитет  

фиоке за папир 
min. 250 листова A4 

Прикључци 
USB 2.0 (Hi Speed), USB Host interface, 

Gigabit LAN (RJ-45) 

Напонски 

кабел 
Да 

Аутоматска 

дуплекс штампа 
Да 

Капацитет 

потрошног 

материјала 

Поред уређаја и иницијалног тонера 

потребно је испоручити и довољну количину 

оригиналних тонера који ће обезбедити 

штампу од минимално 1.000 страна А4 

покривености 5% 

Остали оригинални потрошни материјал 

(maintanace kits, image units, fotokonduktori, 

итд.) непоходан за штампу минимално 

100.000 страна страна А4 покривености 5% 

(заједно са инцијалним потрошним 

материјалом) 

Гаранција 

min. 24 месеца произвођачке гаранције, 

која се доказује потврдом произвођача 

опреме или локалне канцеларије 

произвођача опреме(за територију 

Републике Србије), којом се потврђује да је 

захтевани гарантни период подржан од 
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произвођача опреме. Потврда мора бити 

насловљена на Наручиоца, са позивом на 

јавну набавку и мора се односити на 

територију Републике Србије 

Доказивање 

техничких 

спецификација 

Неопходно је да Понуђач достави техничку 

спецификацију произвођача, а сва техничка 

документација (опис производа, datasheet-

ови и сл.) као и наведене потврде могу бити 

достављене на енглеском језику. 

Достављена техничка документација мора 

недвосмислено показивати да понуђена 

добра у потпуности одговарају свим 

минималним техничким захтевима. 

 

10. Штампач 3. 

Тип уређаја Ласерски монохроматски (B/W) 

ком 2 

Формат ≤ А4 

Брзина штампе min. 25ppm A4 

Резолуција 

штампе 
min. 1200 dpi (1800 x 600) 

Време до штампе 
прве стране 

max. 7,5s  

Процесор min. 390MHz 

Капацитет 

меморије 
min. 32MB 

Улазни капацитет 

фиока за папир 
min. 250 листова A4 

Подржана 

дебљина папира 
60-220g/m² (min.) из фиоке за папир 

Излазни капацитет  
фиоке за папир 

min. 150 листова A4 

Прикључци 
USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet 

(10/100BaseTX) 

Напонски 

кабел 
Да 

Аутоматска 

дуплекс штампа 
Да 

Капацитет 

потрошног 

материјала 

Поред уређаја и иницијалног тонера 

потребно је испоручити и довољну количину 

оригиналних тонера који ће обезбедити 

штампу од минимално 1.000 страна А4 

покривености 5% 

Остали оригинални потрошни материјал 

(maintanace kits, image units, fotokonduktori, 

итд.) непоходан за штампу минимално 

100.000 страна страна А4 покривености 5% 

(заједно са инцијалним потрошним 

материјалом) 

Гаранција 

min. 24 месеца произвођачке гаранције, 

која се доказује потврдом произвођача 

опреме или локалне канцеларије 

произвођача опреме(за територију 

Републике Србије), којом се потврђује да је 

захтевани гарантни период подржан од 

произвођача опреме. Потврда мора бити 

насловљена на Наручиоца, са позивом на 

јавну набавку и мора се односити на 
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територију Републике Србије 

Доказивање 

техничких 

спецификација 

Неопходно је да Понуђач достави техничку 

спецификацију произвођача, а сва техничка 

документација (опис производа, datasheet-

ови и сл.) као и наведене потврде могу бити 

достављене на енглеском језику. 

Достављена техничка документација мора 

недвосмислено показивати да понуђена 

добра у потпуности одговарају свим 

минималним техничким захтевима. 

 

11. Штампач 4. 

Тип уређаја 
Мултифункцијски ласерски монохроматски 

3-у-1 уређај (штампач, скенер, копир) 

ком 3 

Формат А4 

Екран min. LCD екран, 5 линија 

Брзина штампе min. 35ppm A4 

Резолуција 

штампе 
min. 1200 dpi 

Време до штампе 
прве стране 

max. 7s  

Време до прве 

копије 
max. 7s  

Процесор min. 800MHz 

Капацитет 

меморије 

min. 512MB, уз могућност проширења на min 

1536MB 

Улазни капацитет 

касете за папир 

min. 250 листова A4, уз могућност 

проширења на min. 850 листова А4 

Капацитет 

вишенаменске 

улазне фиоке 

min. 100 листова А4 

Подржана 

дебљина папира 
60-220g/m² (min.) из вишенаменске фиоке 

Прикључци 
USB 2.0, USB host interface, RJ-45 

(10/100/1000), слот за опциону SD/SDHC 
картицу 

SCAN опције min. TWAIN, WIA, WSD 

Резолуција 

скенирања 
min. 600 dpi 

Тип скенираног 

документа 

TIFF, PDF, PDF/A-1 , PDF високе компресије, 

encrypted PDF, JPEG, XPS 

Брзина 

скенирања 

min. 40 ipm (300dpi, A4, црно бело), 23 ipm 

(300dpi, A4, у боји) 

Остало 

Дуплекс штампа, ADF, Scan-once-copy-many, 

Електронско сортирање, 25% - 400% 

умањење -увећање, Копирање ID картице 

Капацитет 

потрошног 

материјала 

Гаранција 

Поред уређаја и иницијалног тонера 

потребно је испоручити и оригиналне 

резервне тонере који ће обезбедити 

штампу од минимално 1.000 страна А4 

(заједно са иницијалним тонером). 

Остали оригинални потрошни материјал 

(maintanace kits, image units, fotokonduktori, 

drum units, developers, итд.) непходан за 

штампу минимално 100.000 страна А4  
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(заједно са инцијалним потрошним 

материјалом) 

Гаранција 

min. 24 месеца произвођачке гаранције, која 

се доказује потврдом произвођача опреме 

или локалне канцеларије произвођача 

опреме(за територију Републике Србије), 

којом се потврђује да је захтевани гарантни 

период подржан од произвођача опреме. 

Потврда мора бити насловљена на 

Наручиоца, са позивом на јавну набавку и 

мора се односити на територију Републике 

Србије 

Доказивање 

техничких 

спецификација 

Неопходно је да Понуђач достави техничку 

спецификацију произвођача, а сва техничка 

документација (опис производа, datasheet-

ови и сл.) као и наведене потврде могу бити 

достављене на енглеском језику. Достављена 

техничка документација мора 

недвосмислено показивати да понуђена 

добра у потпуности одговарају свим 

минималним техничким захтевима. 

 

12. WiFi рутер 

Ознака 

референтног 

модел 

MikroTik Audience Mesh Wi-Fi dual-band ruter 

AC1200 (300Mb/s 2.4GHz+867Mb/s 5GHz), 

2xGigabit LAN (или еквивалент) 

ком 1 

 

13. 
Gigabitni 8 

port switch 

Ознака 

референтног 

модел 

TP-Link LS108G 8-port Gigabit 

10/100/1000Mb/s LiteWave десктоп свич, 

метално кућиште, 802.3x flow control, 

802.1p/DSCP QoS, 16KB jumbo frame, auto-

uplink every port, energy-efficient (или 

еквивалент) 

ком 5 

 

14. 
UPS OnLine 

3000VA 

Ознака 

референтног 

модел 

UPS SOCOMEC ITYS ITY3-TW030LB 3000VA са 

одговарајућим пуњачима и батеријама за 

продужену аутономију од 120 минута (или 

еквивалент) 

ком 1 

 

15. 

Екстерни 

HDD LAN 

connected 

Ознака 

референтног 

модел 
WD My Cloud Home 4TB (или еквивалент) ком 1 

 

 

Напомена: 

- мора бити понуђена сва опрема из спецификације, 

- понуђена опрема мора бити оригинална и нова, 
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КРИТЕРИЈУМИ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ КРИТЕРИЈУМА 

 
1.  Основи за икључење  

 

1.1. Правноснажна пресуда за једно или више кривичних дела 
 

 Правни основ: Члан 111. став 1. тач. 1) Закона о јавним набавкама - Наручилац је дужан да 

искључи привредног субјекта из поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да он и 

његов законски заступник у периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење 
понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном пресудом није 

утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, за: 

(1) кривично дело које је извршило као члан организоване криминалне групе и кривично 
дело удруживање ради вршења кривичних дела; 

(2) кривично дело злоупотребe положаја одговорног лица, кривично дело злоупотребe у 

вези са јавном набавком, кривично дело примањa мита у обављању привредне делатности, 

кривично дело давањa мита у обављању привредне делатности, кривично дело злоупотребe 
службеног положаја, кривично дело трговинe утицајем, кривично дело примањa мита и 

кривично дело давањa мита, кривично дело преварe, кривично дело неоснованог добијања 

и коришћења кредита и друге погодности, кривично дело преваре у обављању привредне 
делатности и кривично дело пореске утаје, кривично дело тероризма, кривично дело јавног 

подстицања на извршење терористичких дела, кривично дело врбовања и обучавања за 

вршење терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања, кривично дело 
прања новца, кривично дело финансирања тероризма, кривично дело трговине људима и 

кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу. 

 
 Начин доказивања испуњености критериј ума: Привредни субјект дужан је да путем Портала састави 
и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је 
доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта. 

Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за 

искључење из овог члана Закона. 
 

Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима: 
1) Потврда надлежног Основног суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног 

лица или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног 

лица којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека 

рока за подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако 
правноснажном пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне 

набавке, и то за следећа кривична дела: кривично дело пореске утаје; кривично дело преваре; 

кривично дело неоснованог добијања и коришћења кредита и друге погодности; кривично 
дело злоупотребе службеног положаја; кривично дело трговине утицајем; кривично дело 

давања мита; кривично дело трговине људима (за облике из члана 388. ст. 2,3,4,6,8 и 9) и 

кривично дело заснивања ропског односа и превоза лица у ропском односу (за облике из 
члана 390. ст. 1 и 2). 

2) Потврда надлежног Вишег суда на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица 

или предузетника, односно седиште представништва или огранка страног правног лица 

којим се потврђује да понуђач у периоду од претходних пет година од дана истека рока за 
подношење понуда, односно пријава није правноснажно осуђен, осим ако правноснажном 
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пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке, и то за 
следећа кривична дела: кривично дело злоупотребе службеног положаја ако вредност 

прибављене имовинске користи прелази 1.500.000,00 динара; кривично дело трговине 

људима (за облике из члана 388. ст. 1,5 и 7); кривично дело заснивања ропског односа и 
превоза лица у ропском односу ако је извршено према малолетном лицу и кривично дело 

примања мита. 

3) Потврда Посебног одељења Вишег суда у Београду за организовани криминал којим се 

потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за нека од следећих кривичних 
дела: кривично дело организованог криминала; кривично делу удруживања ради вршења 

кривичних дела; кривично дело злоупотребе службеног положаја, трговине утицајем, 

примања мита и давања мита ако је окривљени односно лице којем се даје мито службено 
или одговорно лице које врши функцију на основу избора, именовања или постављена од 

стране судства или Државног већа тужилаца; кривична дела против привреде, ако вредност 

имовинске користи прелази 200.000.000 динара, односно ако вредност јавне набавке 

прелази 800.000.000 динара и то за: кривично дело злоупотребе у вези са јавним набавкама, 
кривично дело примања мита у обављању привредне делатности, кривично дело давања 

мита у обављању привредне делатности, кривично дело преваре у обављању привредне 

делатности, кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица, кривично дело прања 
новца – у случају ако имовина која је предмет прања новца потиче из свих наведених 

кривичних дела; кривично дело тероризма; кривично дело врбовања и обучавања за вршење 

терористичких дела и кривично дело терористичког удруживања. 
4) Потврда Посебног одељења виших судова у Београду, Новом Саду, Нишу и Краљеву за 

сузбијање корупције, којим се потврђује да правно лице или предузетник није осуђивано за 

нека од следећих кривичних дела: кривично дело примање мита у обављању привредне 

делатности; кривично дело давање мита у обављању привредне делатности; кривично дело 
злоупотреба у вези са јавним набавкама; кривично дело преваре у обављању привредне 

делатности; кривично дело злоупотребе положаја одговорног лица и кривично дело прања 

новца. 

 
Законски заступници и физичка лица: 

1) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 

се потврђује да законски заступник или физичко лице није осуђивано за следећа кривична 

дела: (1) кривично дело које је извршило као члан организоване кривиминалне групе и 
кривично дело удруживање ради вршења кривичних дела; (2) кривично дело злоупотреба 

положаја одговорног лица, кривично дело злоупотреба у вези са јавном набавком, кривично 

дело примање мита у обављању привредне делатности, кривично дело давање мита у 
обављању привредне делатности, кривично дело злоупотреба службеног положаја, 

кривично дело трговина утицајем, кривично дело примање мита и кривично дело давање 

мита; кривично дело превара, кривично дело неосновано добијање и коришћење кредита и 

друге погодности, кривично дело превара у обављању привредне делатности и кривично 
дело пореска утаја; кривично дело тероризам, кривично дело јавно подстицање на 

извршење терористичких дела, кривично дело врбовање и обучавање за вршење 

терористичких дела и кривично дело терористичко удруживање; кривично дело прање 
новца, кривично дело финансирање тероризма; кривично дело трговина људима и 

кривично дело заснивање ропског односа и превоз лица у ропском односу. 

 
Захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника или физичког лица. Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да 

достави доказ за сваког од њих. 
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Привредни субјект који има седиште у другој држави: 

Ако привредни субјект има седиште у другој држави као доказ да не постоји основ за 
искључење наручилац ће прихватити извод из казнене евиденције или другог одговарајућег 

регистра или, ако то није могуће, одговарајући документ надлежног судског или управног 

органа у држави седишта привредног субјекта, односно држави чије је лице држављанин. Ако 
се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чије је лице држављанин 

не издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем 

основа за искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву 

дату под кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним 
органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не 

постоје наведени основи за искључење привредног субјекта. 

 
1.2. Порези и доприноси 

 
 Правни основ: члан 111. став 1. тач. 2) – Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 

поступка јавне набавке ако привредни субјект не докаже да је измирио доспеле порезе и доприносе 
за обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са 

посебним прописом, одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и новчане 

казне. 

 
 Начин доказивања испуњеност и критериј ума: Привредни субјект дужан је да путем Портала састави 

и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за кавлитативни избор 

привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
Наручилац може да пре доношења одлуке у поступку јавне набавке захтева од понуђача који је 

доставио економски најповољнију понуду да достави доказе о испуњености критеријума за 

квалитативни избор привредног субјекта. 

Сматра се да привредни субјект који је уписан у регистар понуђача нема основа за 

искључење из овог члана Закона. 
 

Непостојање овог основа за искључење доказује се следећим доказима: 
1) Потврда надлежног пореског органа да је понуђач измирио доспеле порезе и доприносе за 

обавезно социјално осигурање или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у 

складу са посебним прописом одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале 

камате и новчане казне. 
2) Потврда надлежног пореског органа локалне самоуправе да је понуђач измирио доспеле 

обавезе јавних прихода или да му је обавезујућим споразумом или решењем, у складу са 

посебним прописом одобрено одлагање плаћања дуга, укључујући све настале камате и 

новчане казне. 
Правно лице које се налази у поступку приватизације, уместо доказа из тач. 1) и 2), прилаже 

потврду Агенције за приватизацију да се налази у поступку приватизације. 

 
Привредни субјект који има седиште у другој држави као доказ да не постоје основи за искључење 

наручилац ће прихватити потврду надлежног органа у држави седишта привредног субјекта. Ако 

се у држави у којој привредни субјект има седиште, односно држави чији је лице држављанин не 

издају наведени докази или ако докази не обухватају све податке у вези са непостојањем основа за 
искључење, привредни субјект може да, уместо доказа, достави своју писану изјаву дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу, оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе, у којој се наводи да не постоје наведени 
основи за искључење привредног субјекта. 
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1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 
 

 Правни основ: члан 111. став 1. тач. 3) – Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 

поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект у периоду од претходне две године од 
дана истека рока за подношење понуда, пријава, повредио обавезе у области заштите животне 

средине, социјалног и радног права, укључујући колективне уговоре, а нарочито обавезу исплате 

уговорене зараде или других обавезних исплата, укључујући и обавезе у складу с одредбама 
међународних конвенција које су наведене у Прилогу 8. Закона о јавним набавкама. 

 
 Начин доказивања испуњености критериј ума: Привредни субјект дужан је да путем Портала састави 

и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог 
основа за искључење утврђује наручилац. 

 
1.4. Сукоб интереса 

 
 Правни основ: члан 111. став 1. тач. 4) – Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 

поступка јавне набавке ако постоји сукоб интереса, у смислу Закона о јавним набавкама, који не 

може да се отклони другим мерама. 

 
 Начин доказивања испуњености критериј ума: Привредни субјект дужан је да путем Портала састави 

и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор 
привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог 

основа за искључење утврђује наручилац. 

 
1.5. Непримерени утицај на поступак 

 
 Правни основ: члан 111. став 1. тач. 5) – Наручилац је дужан да искључи привредног субјекта из 

поступка јавне набавке ако утврди да је привредни субјект покушао да изврши непримерен утицај 
на поступак одлучивања наручиоца или да дође до поверљивих података који би могли да му 

омогуће предност у поступку јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу 

на одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе 

уговора. 

 
 Начин доказивања испуњености критериј ума: Привредни субјект дужан је да путем Портала састави 

и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор 
привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог 

основа за искључење утврђује наручилац. 

 
Остали основи за искључење: 

 
Наручилац ће, сагласно члану 112. Закона о ј авним набавкама , искључити привредног субјекта из 

поступка јавне набавке у сваком тренутку ако: 

 
1) утврди да је привредни субјект у стечају, да је неспособан за плаћање или је у поступку 

ликвидације, да његовом имовином управља стечајни (ликвидациони) управник или суд, да је у 

аранжману погодбе са повериоцима, да је престао да обавља пословну делатност или је у било 
каквој истоврсној ситуацији која произлази из сличног поступка према националним законима 

и прописима; 
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2) утврди да је правноснажном пресудом или одлуком другог надлежног органа, утврђена 
одговорност привредног субјекта за тежак облик непрофесионалног поступања који доводи у 

питање његов интегритет, у периоду од претходне три године од дана истека рока за 

подношење понуда, односно пријава, осим ако правноснажном пресудом или одлуком другог 
надлежног органа није утврђен други период забране учешћа у поступку јавне набавке; 

3) утврди да je одлуком надлежног органа за заштиту конкуренције утврђено да се привредни 

субјект договарао са другим привредним субјектима у циљу нарушавања конкуренције, у 
периоду од претходне три године од дана истека рока за подношење понуда; 

4) утврди да постоји нарушавање конкуренције због претходног учешћа привредног субјекта у 

припреми поступка набавке, у смислу члана 90. Закона о јавним набавкама, која не може да се 

отклони другим мерама; 
5) утврди да привредни субјект у периоду од претходне три године од дана истека рока за 

подношење понуда није испуњавао обавезе из раније закључених уговора о јавној набавци или 

раније закљученог концесионог уговора, чија је последица била раскид тог уговора, наплата 

средства обезбеђења, накнада штете или др; 
6) утврди да је привредни субјект у поступцима јавних набавки у периоду од претходне три 

године од дана истека рока за подношење понуда доставио неистините податке потребне за 

проверу основа за искључење или критеријума за избор привредног субјекта или да није био у 

стању да достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 
субјекта, уколико је као средство доказивања користио изјаву из члана 118. Закона о јавним 

набавкама. 

 
 Начин доказивања испуњености критериј ума: Привредни субјект дужан је да путем Портала 

састави и уз пријаву/понуду поднесе изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор 

привредног субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. Непостојање овог 
основа за искључење утврђује наручилац. 

 

 
2.  Критеријуми за избор привредног субјекта  

 

Наручилац није одредио критеријуме за избор привредног субјекта у поступку јавне набавке 

који се односе на: 1) испуњеност услова за обављање професионалне делатности; 2) 
финансијски и економски капацитет и 3) технички и стручни капацитет. 

 

 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

 
Сагласно члану 118. Закона о јавним набавкама привредни субјект у понуди/пријави доставља 

изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта којом потврђује да 

не постоје основи за искључење. 
 

 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта попуњава се 

електронски на Порталу јавних набавки на стандардном обрасцу који је прописала 

Канцеларија за јавне набавке. 
 

Ако понуду/пријаву подноси група привредних субјеката, у понуди/пријави се доставља засебна 

изјава сваког члана групе привредних субјеката која садржи податке да не постоје основи за 

искључење тог члана групе и да члан групе испуњава захтеване критеријуме за избор привредног 
субјекта. 
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Ако привредни субјект намерава да део уговора повери подизвођачу или да користи капацитете 
других субјеката, дужан је да за подизвођача, односно субјекта чије капацитете користи достави 

засебну изјаву која садржи податке да не постоје основи за искључење подизвођача односно 

субјекта чије капацитете користи, као и да подизвођач односно субјект чије капацитете користи 
испуњава захтеване критеријуме за избор привредног субјекта. 

 
Чланови групе, подизвођачи или други субјекти чије капацитете привредни субјект користи 
попуњавају сваки своју електронску изјаву, а привредни субјект може да преузме попуњену изјаву 

путем Портала и да је приложи уз понуду/пријаву. 

 
Сагласно члану 119. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да пре доношења одлуке у 

поступку јавне набавке захтева од понуђача који је доставио економски најповољнију понуду да у 

примереном року, не краћем од пет радних дана, достави доказе о испуњености критеријума за 
кавлитативни избор привредног субјекта, у неовереним копијама, за јавну набавку чија је 

процењена вредност већа од 5.000.000 динара. 

 
Наручилац може пре доношења одлуке у поступку јавне набавке да захтева од понуђача који је 

доставио економски најповољнију понуду да у примереном року, не краћем од пет радних дана, 

достави доказе о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, у 
неовереним копијама, за јавну набавку чија је процењена вредност једнака или нижа од 5.000.000 

динара. 

 
Ако понуђач који је поднео економски најповољнију понуду не достави тражене доказе у 

остављеном року или достављеним доказима не докаже да испуњава критеријуме за квлитативни 

избор привредног субјекта, наручилац је дужан да одбије понуду тог понуђача и да позове следећег 
понуђача који је поднео најповољнију понуду или да обустави поступак јавне набавке, ако постоје 

разлози за обуставу. 
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УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Подношење понуде 
 

 
Понуда се подноси електронским средствима путем Портала јавних набавки сагласно члану 

135. Закона о јавним набавкама. 
 

Привредни субјект који подноси понуду мора да буде регистрован на Порталу јавних набавки са 
најмање једним, а пожељно је са више корисника (односно корисничких налога). 

 
Понуђач може да поднесе само једну понуду за сваку партију. 

 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на начин 

на који је поднео основну понуду. 

 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду/пријаву. 

 
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. Наручилац је 

дужан да одбије све понуде које су поднете супротно наведеној забрани. 

 
Употреба печата привредног субјекта није обавезна. 

 
Делови понуде које није могуће доставити електронским путем 

 
У случају да део или делове понуде није могуће доставити електронским средствима путем Портала 
јавних набавки, привредни субјект је дужан да, сагласно члану 45. став 3. Закона о јавним набавкама, 

наведе у понуди тачан део или делове понуде које подноси средствима која нису електронска. 

 
Део или делове понуде које није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних 

набавки привредни субјект подноси наручиоцу до истека рока за подношење понуда путем поште, 
курирске службе или непосредно, у коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 

отварања може са сигурношћу да утврди да се први пут отвара. 

 
Део или делове понуде које није могуће доставити електронским средствима путем Портала јавних 

набавки привредни субјект подноси наручиоцу на адресу: 

 
Факултет безбедности 

11118 Београд 

Господара Вучића бр. 50. 

приземље, канцеларија бр. 9 (Архива) 
 

са назнаком: ,,Део понуде за јавну набавку рачунарске опреме, ЈН-01/2022 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 
Приликом припреме понуде на Порталу јавних набавки, привредни субјект наводи део или делове 
понуде које ће доставити неелектронским начинима. 
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На полеђини коверте или на кутији треба навести назив и адресу привредног субјекта. У случају да 

део или делове понуде подноси група привредних субјекта, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи привредниг субјеката и навести називе и адресу свих чланова групе. 

 
Део или делови понуде сматрају се благовременим уколико су примљени од стране 

наручиоца у року за достављање понуда, односно до ..2022. године до 12.00 часова. 
 

Наручилац ће привредном субјекту потврдити пријем, односнонавести датум и време пријема. 

 
Део или делове понуде које наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда/, 

односно који је примљен по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се 
неблаговременим. Неблаговремени део или делове понуде наручилац ће по окончању поступка 

отварања вратити неотворене понуђачу са назнакон да су поднети неблаговремено. 

 
Понуда са подизвођачем 

 
Уколико понуда укључује подизвођаче, они треба да буду регистровани корисници Портала јавних 

набавки, али не треба да дају сагласност привредном субјекту за подношење понуде путем Портала. 

 
Привредни субјект који намерава да извршење дела уговора повери подизвођачу, дужан је да за 

сваког појединог подизвођача наведе: 

1) податке о подизвођачу: назив, адреса, матични број, ПИБ, име особе за контакт; 
2) податке  о  делу  уговора  који ће  се  поверити  подизвођачу:  по  предмету  или  количини, 

вредности или проценту; 

3) податак да ли подизвођач захтева да му наручилац непосредно плаћа доспела потраживања 

за део уговора који је он извршио. 

 
Привредни субјект је дужан да за сваког подизвођача у понуди достави Изјаву о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 

 
Заједничка понуда 

 
Понуду може да поднесе група понуђача као заједничку понуду. Наручилац не може од групе 

понуђача да захтева да се повезују у одређни правни облик како би могли да поднесу заједничку 

понуду. Наручилац може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни облик 
након доделе уговора, уколико је то неопходно за реализацију уговора. 

 
На страници поступка јавне набавке на Порталу јавних набавки привредни субјект може да креира 

групу привредних субјеката ради подношења заједничке понуде. 

 
Члан групе привредних субјеката који подноси понуду мора бити овлашћен за подношење 

заједничке понуде у име групе. Овлашћење за подношење понуде у име групе привредних 
субјеката, чланови групе дају путем Портала јавних набавки. Сви чланови групе треба да буду 

регистровани корисници Портала јавних набавки. 

 
Понуду припрема и подноси члан групе овлашћен за подношење заједничке понуде у име групе 

привредних субјеката. 

 
У случају заједничке понуде подаци о члановима групе део су обрасца понуде. 
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Код попуњавања обрасца понуде групе понуђача на Порталу јавних набавки треба да се наведе 

вредност или проценат вредности набавке, као и предмет или количину предмета набавке коју ће 

извршавати сваки члан групе према споразуму. Код попуњавања обрасца пријаве групе кандидата 

ти подаци наводе се ако су познати. 

 
Сви чланови групе привредних субјеката треба да попуне Изјаву о испуњености критеријума за 
квалитативни избор привредног субјекта. 

 
Попуњавање обрасца понуде 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 

 
Понуда се подноси електронским путем преко Портала јавних набавки. Портал аутоматски 

формира попуњени образац понуде на основу података које је привредни субјект уписао на Порталу. 

 
Образац структуре понуђене цене – привредни субјект је у обавези да попуни образац структуре 

понуђене цене који је наручилац објавио на Порталу јавних набавки. 

 
Цена 

 
Цена се исказује на обрасцу понуде, у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке. 

 
Сви евентуални попусти на цену морају бити укључени у укупну цену. 

Цена је фиксна и не може се мењати за време трајања уговора. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена која значајно одступа у односу на тржишну 
цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне  набавке у складу са захтевима наручиоца 

предвиђеним у документацији о набавци, наручилац ће, у складу са чланом 143. Закона о јавним 

набавкама, затражити од понуђача да у примереном року образложи цену или трошак наведен у 

понуди. Наручилац може да одбије понуду само у случају да достављено образложење и докази не 
пружају одговарајуће објашњење неуобичајено ниске понуде. 

 
У случају рачунске грешке између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Наручилац ће, уз сагласност понуђача, извршити исправке рачунских грешака уочених приликом 

разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. Ако се понуђач не сагласи са 

исправком рачунских грешака, наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. 
 

 
Средство обезбеђења за испуњење уговорних обавеза 

 
Приликом закључења уговора понуђач предаје наручиоцу у депозит, као средство финансијског 

обезбеђења за испуњење уговорних обавеза бланко сопствену меницу, регистровану у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије. Менично овлашћење гласи на износ од 10% од 
уговорене вредности јавне набавке без ПДВ-а. Рок важности менице је 15 (петнаест) дана дужи од 

истека рока за коначно извршење посла. 

 
Понуђач је у обавези да уз меницу приложи: менично овлашћење, захтев за регистрацију менице и 

копију картона депонованих потписа, све у складу са захтевима из конкурсне документације. 
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Уколико понуђач приликом закључења уговора не достави меницу за испуњење уговорних 
обавеза, са захтеваном пратећом документацијом, уговор се неће сматрати закљученим. 

 
Додатне информације или појашњења у вези са документацијом о јавној набавци 

 
Сагласно члану 97. Закона о јавним набавкама привредни субјект може у писаној форми путем 

Портала јавних набавки да тражи од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са 

документацијом о набавци, при чему може да укаже наручиоцу уколико сматра да постоје 
недостаци или неправилности у документацији о набавци, и то најкасније шестог дана пре истека 

рока за подношење понуда/пријава, за јавну набавку чија је процењена вредност мања од износа 

европских прагова. 

 
Ако је захтев поднет благовремено, наручилац додатне информације и појашњења објављује на 

Порталу јавних набавки, без навођења података о подносиоцу захтев, најкасније четвртог дана пре 

истека рока одређеног за подношење понуда/пријава. 

 
Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду евентуални недостаци или 
неправилности документације о набавци на које није указано на наведени начин. 

 
Важење понуде 

 
Понуда важи 60 дана од дана отварања понуда. 

 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаној форми затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може да мења понуду. 

 

 
Рок за достављање понуде 

 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена до 06.06.2022. године, до 11.00 часова.  

 

Отварање понуда 
 

Отварање понуда ће се обавити истог дана по истеку рока за предају понуда. 

 
Наручилац није искључио јавност из поступка отварања понуда. На Порталу јавних набавки, на 

страници поступка понуђач може пратити одбројавање до отварања понуда. Након што Портал 

отвори понуде формира се записник о отварању понуда који је могуће преузети на страници 

поступка, а истовремено се шаље понуђачима. 

 
Појашњења понуде, облик и начин достављања доказа 

 
Након отварања понуда наручилац може да захтева додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда/пријава, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача. 
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Ако су подаци или документација коју је понуђач доставио непотпуни или нејасни наручилац 

може, поштујући начела једнакости и транспарентности, у примереном року који није краћи од пет 

дана, да путем Портала јавних набавки захтева од понуђача да достави неопходне информације или 

додатну документацију. 

 
Заштита поверљивих података 

 
Сагласно члану 38. Закона о јавним набавкама наручилац је дужан да: 

1) чува као поверљиве све податке које је привредни субјект учионио доступним наручиоцу у 
поступку јавне набавке и које је у складу са законом којим се уређује заштита пословне 

тајне или који представљају тајне податке у смислу закона којим се уређује тајност података 

као такве означио, укључујући али не ограничавајући се на техничке или пословне тајне; 

2) чува као пословну тајну податке о привредним субјектима заинтересованим за учешће у 
поступку јавне набавке и податке о поднетим пријавама и понудама до отварања пријава, 

односно понуда. 

 
Привредни субјект је дужан да наведе правни основ на основу којег су подаци означени 

поверљивим и да образложи разлог поверљивости. 

 
Привредни субјект као поверљив податак не сме да означи изјаву и податке о испуњености 
критеријума за квалитативни избор привредног субјекта, каталоге, понуђену цену и елементе цене, 

као и друге податке у вези са критеријума за доделу уговора и условима за извршење уговора. 

 
Наручилац може само уз сагласност привредног субјекта да открије другим учесницима поверљиве 

податке које је тај привредни субјект доставио, при чему сагласност може да се да само за откривање 

појединачно одређених података и не може да буде опште природе. 

 
Трошкови припремања понуде 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може да тражи од 

наручиоца накнаду трошкова, сагласно члану 138. Закона о јавним набавкама. 

 
Изузетно, ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 
наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове узорка или модела, ако су израђени у складу 

са техничким спецификацијама наручиоца, и трошкове прибављања средстава обезбеђења, под 

условом да је понуђач тражио накнаду наведених трошкова у својој понуди. 
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
Критеријум за доделу уговора за јавну набавку тонера за штампаче и фотокопир апарате је 

економски најповољнија понуда, елемент критеријума је најнижа понуђена укупна цена. 

 
Рангирање прихватљивих понуда се спроводи аутоматски преко Портала јавних набавки. 

 

Елементи критеријума на основу којих ће наручилац изршити доделу уговора у 

ситуацији када постоје две или више понуда са једнаком ценом (резервни 

критеријуми) 
 

Уколико две или више понуда имају једнаку цену, уговор ће бити додељен понуђачу који понуди 
понудио краћи рок испоруке. 

 
Ако и након примене резервног критеријума постоје две или више понуда које су једнако 

рангиране, наручилац ће доделити уговор понуђачу који буде извучен путем жреба, у складу са 
чланом 144. Закона о јавним набавкама. 

 
Одлука о додели уговора 

 
Након спроведене стручне оцене понуда комисија за јавну набавку саставља извештај о поступку 

јавне набавке. Наручилац доноси одлуку о додели уговора ако је у стручној оцени понуда утврђено 

да су се стекли услови за доделу уговора. Наручилац може да додели уговор понуђачу чија понуда 
садржи понуђену цену већу од процењене вредности јавне набавке. 

 
Одлуку о додели уговора наручилац доноси у року од 30 дана од истека рока за подношење 

понуда. Одлука о додели уговора мора да буде образложена и да садржи нарочито податке из 
извештаја о поступку јавне набавке и упутство о правном средству. 

 
Одлука о обустави поступка 

 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке, ако: 

 
1) постоје доказиви разлози, који нису могли да се предвиде у време покретања поступка и 

који онемогућавају да се започети поступак оконча; 

2) постоје доказиви разлози услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних 
шест месеци; 

3) постану познате околности због  којих би, да су биле  познате раније, дошло до битне 

промене у садржају документације о набавци; 

4) није достављена ниједна понуда; 
5) ниједан кандидат не испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта; 
6) након прегледа и стручне оцене понуда утврди да су све понуде неприхватљиве. 

 
Рок у којем ће уговор бити закључен 

 
Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели уговора и 

ако у року предвиђеном Законом није поднет захтев за заштиту права или је захтев за заштиту 

права коначном одлуком одбачен или одбије, као и ако је поступак заштите права обустављен. 

 
Наручилац може да закључи уговор о јавној набавци и пре истека рока за подношење захтева за 

заштиту права ако је поднета само једна понуда која је прихватљива, у складу са чланом 151. 
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Закона о јавним набавкама. 

 
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу у року од 10 дана од истека рока 

за подношење захтева за заштиту права. 
 

Ако понуђач одбије да закључи уговор о јавној набавци наручилац може да закључи уговор са 

првим следећим најповољнијим понуђачем. 

 
Начин и рок за подношење захтева за заштиту права 

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 186. - 234. Закона о јавним набавкама 

(у даљем тексту: Закон). 

 
Захтев за заштиту права може да поднесе привредни субјект, односно понуђач који је имао или има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који указује да је због поступања 

наручиоца противно одредбама Закона оштећем или би могла да настане штета услед доделе 

уговора, противно одредбама Закона (у даљем тексту: подносилац захтева). 

 
Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко Портала јавних набавки 

истовремено наручиоцу и Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у 
даљем тексту: Републичка комисија), односно у писаном облику, непосредном предајом или 

препорученом поштом наручиоцу, у ком случају је подносилац захтева дужан да копију захтева 

достави Републичкој комисији. 

 
Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка јавне набавке, осим ако Законом 

није другачије одређено, а најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Порталу јавних 

набавки одлуке наручиоца којом се окончава поступак јавне набавке у складу са Законом. 

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца у вези са одређивањем врсте поступка, 

садржином јавног позива и конкурсном документацијом сматраће се благовременим ако је примљен 

од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, односно пријава, 
без обзира на начин достављања. 

 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца предузете након истека рока за 

подношење понуда или пријава подноси се у року од десет дана од дана објављивања одлуке 
наручиоца на Порталу јавних набавки, односно од дана пријема одлуке у случајевима када 

објављивање на Порталу јавних набавки није предвиђено Законом. 

 
Након истека рока за подношење захтева за заштиту права, подносилац захтева не може да допуни 

захтев изношењем разлога у вези са радњама које су предмет оспоравања у поднетом захтеву или 

оспоравањем других радњи наручиоца са којима је био или могао да буде упознат пре истека рока 
за подношење захтева за заштиту права, а које није истакао у поднетом захтеву. 

 
Захтевом за заштиту права не могу да се оспоравају 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 захтева, 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 не могу да се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао да зна приликом подношења претходног захтева. 

 
Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду евентуални недостаци или 
неправилности документације о набавци на које није указано у складу са чланом 97. Закона. 
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Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних набавки 

најкасније наредног дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
 

Подношење захтева за заштиту права задржава наставак поступка јавне набавке од стране 
наручиоца до окончања поступка заштите права. 

 
Захтев за заштиту права мора да садржи податке из члана 217. Закона. 

 
Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пуномоћника, уз захтев за заштиту 

права доставља овлашћење за заступање у поступку заштите права. Подносилац захтева који има 

боравиште или пребивалиште, односно седиште у иностранству дужан је да у захтеву за заштиту 
права именује пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз навођење свих података 

потребних за комуникацију са означеним лицем. 

 
Приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу подносилац захтева је дужан да достави 

доказ о уплати таксе из члана 225. Закона и да се односи на предметни захтев за заштиту права. 

 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 
захтева за заштиту права Републичке комисије, објављен је на сајту Републичке комисије. 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 
 

 
Jавна набавка добара рачунарска опрема, JН-01/2022 

 
 

р.б. Назив 
јединица 

мере Количина 
Јединачна цена 

без ПДВ П Д В Јединачна цена са ПДВ Укупна цена без ПДВ Укупна цена са ПДВ 

1. 

All-In-One рачунар 

Минималне техничке карактеристике 

фреквенција min. 2.3 GHz, turbo min. 3.8GHz, 
6 језгара, 12 нити, 12MB Cache, 35W, 14nm 

или еквивалент 

23.8" FHD (1920 x 1080), Anti-Glare, WLED, 
250nits, 1000:1, углови гледања 178/178 

Подржано подешавање висине 

2x микрофон, звучници 2x 3W и камера 

интегрисана у монитору. Камера min. 2Мpx, 
видео 1080p са 30fps 

min. 8GB 2666MHz 

min 2x SODIMM slot, до min. 64GB 
min. M.2 SSD 256GB, uz mogućnost dodavanja 

1x 2.5" SATA HDD 

Интегрисана на плочи или процесору 

AIO 

min. 155W ac adapter, 85% efikasnosti 

USB wireless, истог произвођача као и рачунар 

Оптички, USB wireless, истог произвођача као 

и рачунар 

802.11ac 2.4/5GHz WiFi,  Bluetooth 5.0, 1x RJ-

45 gigabit port 

min. 2x M.2 конектор (један за SSD и један за 

wireless), 1x SATA 2.5"; Са стране: 1x USB 3.2 

Gen2 Type-C, 1x USB 3.2 Gen2, 1x Universal 

Audio, 1x SD card slot; Позади: 2x USB 3.2 

Gen2, 2x USB2.0 (са Smart power-on 

функцијом), 1x DisplayPort (излазни са аудио 

подршком), 1x audio line-out прикључак, 
kensigton security slot 

Windows 11 Pro 64bit, лиценца мора бити 

нова, некоришћена, нерефабрикована. Није 
дозвољено нудити нити испоручити лиценцу 

која је раније била активирана, која је 

намењена за рефабриковане рачунаре, 

лаптопове или слично. 

min. 36 месеци произвођачке гаранције. 

Наведених 36 месеци произвођачке гаранције 

ком 3 
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се доказује потврдом произвођача опреме или 

локалне канцеларије произвођача опреме(за 

територију Републике Србије), којом се 
потврђује да је захтевани гарантни период 

подржан од произвођача опреме. Потврда 

мора бити насловљена на Наручиоца, са 
позивом на јавну набавку и мора се односити 

на територију Републике СрбијеМикрофон  

Да, са функцијом умањења буке 

Камера  min. 0.92mpx, hd видео на 30fps, 
CMOS сензор, минимални дијагонални угао 

видљивости 74,9° 

Тастатура  US, са одвојеним нумеричким 
делом и позадинским осветљењем 

Touchpad  Са подршком за истовремено 

коришћење више прстију истовремено 

Батерија  min. Polymer battery, 3 cell 40WHr 

Адаптер  min. 65W AC адаптер 

Оперативни систем  Windows 10 Home. 

Понуђена лиценца мора да буде нова, 

некоришћена и нерефабрикована. Није 

дозвољено понудити лиценцу која је раније 

коришћена, активирана, намењена за 

рефабриковане рачунаре или лаптопове и 

слично. 

Гаранција  min. 36 месеци произвођачке 

гаранције 

 

 

 

2. 

PC радна станица 

Минималне техничке карактеристике 

AMD Ryzen 5 Pro, 6 језгара, 12 нити, min  3.7 

GHz, turbo min. 4.2GHz, L3 cache 8MB, TDP 

65W или еквивалент 

A320 или еквивалент 
min. 8GB DDR4 3200MHz, min. 1 slot 

слободан; прошириво до укупно 32GB 

интегрисана, AMD Radeon Vega graphics 
min. 240GB SSD SATA III 

нема 

min. 1x PS/2(миш и тастатура), 1x DVI-D, 1x 
D-Sub, 1x LAN (RJ45), 4x USB 3.1 Gen 1, 2x 

USB 2.0, 3x Audio 

min 1x USB 3.1 Gen 1, 2x USB 2.0, 4x SATA 

connector, , 1x 24-pin ATX power connector, 1x 
4-pin 12V power connector, 1x CPU Fan, 1x 

TPM header 

Да, USB миш и тастатура 
Midi tower 

Windows 10 Home. Понуђена лиценца мора 

бити нова, некоришћена и нерефабрикована. 
Није дозвољено нудити лиценцу која је 

намењена за рефабриковане рачунаре, 

лаптопове и слично. 

ком 15      
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min. 500W 

WEEE, RoHS. Неопходно је да Понуђач 

достави потврду произвођача да понуђени 
рачунар задовољава захтеване 

сертификате/стандарде уз тачно навођење 

сертификата/стандарда које понуђени рачунар 
задовољава. Доказ: Потврда произвођача 

рачунара којом се потврђује да понуђени 

рачунар задовољава захтеване 

сертификате/стандарде. Потврда мора бити 
насловљена на Наручиоца са позивом на јавну 

набавку. 

min. 36 месеци произвођачке гаранције. 
Наведених 36 месеци произвођачке гаранције 

се доказује потврдом произвођача опреме или 

локалне канцеларије произвођача опреме(за 

територију Републике Србије), којом се 

потврђује да је захтевани гарантни период 

подржан од произвођача опреме. Потврда 

мора бити насловљена на Наручиоца, са 

позивом на јавну набавку и мора се односити 

на територију Републике Србије 

3. 

Монитор тип 1 

Минималне техничке карактеристике 

min. 23.8" Anti-glare W-LED 

min. 1920×1080 

16:9 

max. 8ms 

min. 1000:1 

min. 250 cd/m² 

min. 178/178 (H/V) 

min. 1x VGA, 1x HDMI 

min. 1x Audio out 

max. 23W 

CE/FCC 

Екстерно, 19V DC, 1.31A 

Да, 100 x 100mm 

Сертификован за рад 24/7 

min. 24 месеца произвођачке гаранције, која 

се доказује потврдом произвођача опреме 

или локалне канцеларије произвођача 

опреме (за територију Републике Србије) 

којом се потврђује да је захтевани гарантни 

период подржан од стане произвођача 

опреме. Потврда се односи на сву понуђену 

опрему, мора бити насловљена на Наручиоца, 

са позивом на јавну набавку и мора се 

односити на територију Републике Србије. 

Доказивање минималних техничких 

карактеристика: 

ком 15      
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Неопходно је да Понуђач достави потврду 

произвођача да понуђени монитор 

задовољава захтеване 

сертификате/стандарде уз тачно навођење 

сертификата/стандарда које понуђени 

монитор задовољава. Доказ: Потврда 

произвођача монитора којом се потврђује да 

понуђени монитор задовољава захтеване 

сертификате/стандарде. Потврда мора бити 

насловљена на Наручиоца са позивом на 

јавну набавку. 

Неопходно је да Понуђач достави техничку 

спецификацију произвођача, а сва техничка 

документација (опис производа, datasheet-

ови и сл.) као и наведене потврде могу бити 

достављене на енглеском језику. Достављена 

техничка документација мора недвосмислено 

показивати да понуђена добра у потпуности 

одговарају свим минималним техничким 

захтевима. 

4. 

Монитор тип 2 

Минималне техничке карактеристике 

min. 34" 

VA 

Да, 1800R 

min. 3440 x 1440 

min. 144Hz 

Да, HDR 400 

21:9 

LED 

max. 1ms 

min. 3000:1 

min. 400 cd/m² 

min. 178/178 (H/V) 

min. 99% 

min. 2x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.2, 5x USB 3.2 

од којих један подржава пуњење BC 1.2, 1x 

Headphone-out jack 

Height adjustable min. 100mm , Tilt  (-5° to 21°), 

VESA 100mm, flicker free 

min. 36 месеци произвођачке гаранције, која 

се доказује потврдом произвођача опреме 

или локалне канцеларије произвођача 

опреме (за територију Републике Србије), 

којом се потврђује да је захтевани гарантни 

период подржан од произвођача опреме. 

Потврда мора бити насловљена на 

Наручиоца, са позивом на јавну набавку и 

мора се односити на територију Републике 

ком 5      
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Србије 

5. 

Монитор тип 3 

Минималне техничке карактеристике 

min. 31,5" 

VA 

Да, min. 1500R 

min. 2560 x 1440 

min. 165Hz 

Да, min. HDR 400 

16:9 

LED 

min. 3000:1 

min. 400 cd/m² 

min. 178/178 (H/V) 

Да, min. 2x 3W 

min. tilt -5°~35°, подешавање висине min. 

150mm 

min. 1x HDMI 2.0, 1x DisplayPort 1.4, 1x 

Headphones 

VESA 100 x 100mm 

min. 24 месеца, потврда произвођача 

гаранције на 2 године 

ком 1      

6. 

Лаптоп тип 1 

Минималне техничке карактеристике 

основна фреквенција 2.1GHz, турбо 

фреквенција min. 3.5GHz, 4 језгра, 8 niti, 4MB 

Cache или еквивалент 

min. 15.6", 1920 x 1080, WVA панел, 

осветљење min 220nita, контраст min 400:1, 

Anti-glare 

min. 8GB DDR4 2400MHz, min. 2 slota, 

подржано min. 16GB 

min. 256GB SSD M.2, NVMe, уз могућност 

додавања и SATA диска 

min. интегрисана AMD Radeon 

нема 

min. 802.11ac, Bluetooth 5.0, WEP енкрипција 

64-bit/128-bit 

min. 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x 

аудио прикључак, SD читач картица, 1xRJ-45, 

сигурносни слот за закључавање 

Да, стерео min 2W (2.5W у пику) по каналу 

Да 

min. HD 0.92Мpx 

US, са нумеричким делом, са позадинским 

осветљењем 

min. 3 ћелије, 41WHr 

min. 65W 

Windows 10 Home 64bit, лиценца мора бити 

кпл 5      
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нова, некоришћена, нерефабрикована. Није 

дозвољено нудити нити испоручити лиценцу 

која је раније била активирана, која је 

намењена за рефабриковане рачунаре, 

лаптопове или слично. 

min. 24 месеца произвођачке гаранције, која 

се доказује потврдом произвођача опреме 

или локалне канцеларије произвођача 

опреме(за територију Републике Србије), 

којом се потврђује да је захтевани гарантни 

период подржан од произвођача опреме. 

Потврда мора бити насловљена на 

Наручиоца, са позивом на јавну набавку и 

мора се односити на територију Републике 

Србије 

7. 

Лаптоп тип 2 

Минималне техничке карактеристике 

основна фреквенција 3.60GHz (turbo min 

4.20GHz), 6 језгара, 12 нити , 16MB Cache или 

еквивалент 

min. 15.6" full HD (1920x1080), WVA, min. 250 

nits осветљење, 120Hz 

min. 16GB RAMa DDR4, 3200MHz, прошириво 

до min 32GB, број слотова: 2x SODIMM 

min. 256GB SSD, уређај мора да има 

могућност истовременог убацивања 2x M.2 

SSD 

min. GeForce RTX 3050 4GB GDDR6 

нема 

min. 802.11ax, Wifi 2.4GHz/5GHz, 64bit/128bit 

енкрипција, AES-CCMP, TKIP, Bluetooth 5.2 

min. 1x RJ-45, 1x USB 3.2 Type-C sa Display port 

modom , 1x USB 3.2, 2x USB 2.0 (од којих је 

min. Један са PowerShare функцијом) , 1x 

универзални аудио jack, 1x HDMI 2.1 

Min. 3x M.2 конектора 

Да, стерео min 2.5W по каналу 

Да 

min. 0.92Mpx, RGB HD, HD видео са 30fps, 

CMOS сензор, min. дијагонални угао 

видљивости 78.6° 

US, са одвојеним нумеричким делом, са 

позадинским осветљењем 

Са подршком за истовремено коришћење 

више прстију 

min. Polymer battery, 3 cell 56WHr 

min. 180W AC adapter 

Windows 11 Pro, лиценца мора бити нова, 

некоришћена, нерефабрикована. Није 

ком 2      
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дозвољено понудити нити испоручити 

лиценцу која је раније била активирана, која 

је намењена за рефабриковане рачунаре, 

лаптопове или слично 

min. 24 месеца произвођачке гаранције 

Доказ: Потврда произвођача опреме или 

локалне канцеларије произвођача опреме (за 

територију Републике Србије) којом се 

потврђује да је захтевани гарантни период 

подржан од стане произвођача опреме. 

Потврда се односи на сву понуђену опрему, 

мора бити насловљена на Наручиоца, са 

позивом на јавну набавку и мора се односити 

на територију Републике Србије. 

8. 

Лаптоп тип 3 

Минималне техничке карактеристике 

Asus ZenBook Duo 14 UX482EA-EVO-WB713R 

laptop Intel® Quad Core™ i7 1165G7 14" FHD 

touch 16GB 1TB SSD Intel® Iris Xe (или 

еквивалент) 

14" осетљив на додир са додатним 

ScreenPad™ Plus (12.65" 1920 x 515 IPS-level 

Panel Support Stylus) 

16GB DDR4 

1TB SSD 

интегрисана 

нема 

802.11ax (WiFi 6), Bluetooth 5.0, WEP 

енкрипција 64-bit/128-bit 

1x USB 3.2 Gen 1, 2x Thunderbolt 4, 1x HDMI, 1x 

аудио прикључак, SD читач картица 

70WHr 

65W 

Windows 10 Pro 64bit, лиценца мора бити 

нова, некоришћена, нерефабрикована. Није 

дозвољено нудити нити испоручити лиценцу 

која је раније била активирана, која је 

намењена за рефабриковане рачунаре, 

лаптопове или слично. 

min. 24 месеца 

ком 1      

9. 

Лаптоп тип 4 

Минималне техничке карактеристике 

Основна фреквенција 2.8GHz, turbo 

фреквенција min. 4.70GHz, 4 језгра, 8 нити, 

12MB Cache, TDP max. 28W, 10nm или 

еквивалент 

min. 15.6", 1920 x 1080, WVA панел, 

осветљење min 220nita, контраст min 400:1, 

Anti-glare 

ком 5      
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min. 16GB DDR4 2666MHz, min. 2 slota, 

подржано min. 16GB 

min. 512GB SSD M.2, NVMe, уз могућност 

додавања и SATA диска 

min. интегрисана 

нема 

min. 802.11ac, Bluetooth 5.0, WEP енкрипција 

64-bit/128-bit 

min. 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI, 1x 

аудио прикључак, SD читач картица, 1xRJ-45, 

сигурносни слот за закључавање 

Да, стерео min 2W (2.5W у пику) по каналу 

Да 

min. HD 0.92Мpx 

US, са нумеричким делом, са позадинским 

осветљењем 

min. 3 ћелије, 41WHr 

min. 65W 

Windows 10 Home 64bit, лиценца мора бити 

нова, некоришћена, нерефабрикована. Није 

дозвољено нудити нити испоручити лиценцу 

која је раније била активирана, која је 

намењена за рефабриковане рачунаре, 

лаптопове или слично. 

min. 24 месеца произвођачке гаранције, која 

се доказује потврдом произвођача опреме 

или локалне канцеларије произвођача 

опреме(за територију Републике Србије), 

којом се потврђује да је захтевани гарантни 

период подржан од произвођача опреме. 

Потврда мора бити насловљена на 

Наручиоца, са позивом на јавну набавку и 

мора се односити на територију Републике 

Србије 

10. 

Штампач тип 1 

Минималне техничке карактеристике 

Ласерски у боји 

А4 

min.  26ppm A4, монохроматски и у боји 

min. 9.600 x 600 

max. 10.5s монохроматски и у боји 

min. 800MHz 

min. 512MB 

min. 250 листова A4 

min. 50 листова 

60-220g/m² (min.) из вишенаменске фиоке 

min. 150 листова A4 

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host Interface, RJ-45 

(10/100/1000Base), слот за опциону SD/SDHC 

ком 1      
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Да 

Поред уређаја и иницијалног тонера 

потребно је испоручити и оригиналне 

резервне тонере који ће обезбедити штампу 

од минимално 1.200 црно белих страна А4 и 

1.200 А4 страна у боји - по боји (заједно са 

иницијалним тонером). 

Остали оригинални потрошни материјал 

(maintanace kits, image units, fotokonduktori, 

drum units, developers, итд.) непходан за 

штампу минимално 100.000 страна А4 

(заједно са инцијалним потрошним 

материјалом) 

min. 24 месеца произвођачке гаранције, која 

се доказује потврдом произвођача опреме 

или локалне канцеларије произвођача 

опреме(за територију Републике Србије), 

којом се потврђује да је захтевани гарантни 

период подржан од произвођача опреме. 

Потврда мора бити насловљена на 

Наручиоца, са позивом на јавну набавку и 

мора се односити на територију Републике 

Србије 

Неопходно је да Понуђач достави техничку 

спецификацију произвођача, а сва техничка 

документација (опис производа, datasheet-

ови и сл.) као и наведене потврде могу бити 

достављене на енглеском језику. Достављена 

техничка документација мора недвосмислено 

показивати да понуђена добра у потпуности 

одговарају свим минималним техничким 

захтевима. 

11. 

Штампач тип 2 

Минималне техничке карактеристике 

Ласерски монохроматски (B/W) 

А4 

min. 35ppm A4 

min. 1200 dpi 

max. 7s  

min. 800MHz 

min. 256MB 

min. 250 листова A4 

min. 100 листова 

60-220g/m² (min.) из вишенаменског лежишта 

за папир 

min. 250 листова A4 

USB 2.0 (Hi Speed), USB Host interface, Gigabit 

LAN (RJ-45) 

Да 

ком 2      
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Да 

Поред уређаја и иницијалног тонера 

потребно је испоручити и довољну количину 

оригиналних тонера који ће обезбедити 

штампу од минимално 1.000 страна А4 

покривености 5% 

Остали оригинални потрошни материјал 

(maintanace kits, image units, fotokonduktori, 

итд.) непоходан за штампу минимално 

100.000 страна страна А4 покривености 5% 

(заједно са инцијалним потрошним 

материјалом) 

min. 24 месеца произвођачке гаранције, која 

се доказује потврдом произвођача опреме 

или локалне канцеларије произвођача 

опреме(за територију Републике Србије), 

којом се потврђује да је захтевани гарантни 

период подржан од произвођача опреме. 

Потврда мора бити насловљена на 

Наручиоца, са позивом на јавну набавку и 

мора се односити на територију Републике 

Србије 

Неопходно је да Понуђач достави техничку 

спецификацију произвођача, а сва техничка 

документација (опис производа, datasheet-

ови и сл.) као и наведене потврде могу бити 

достављене на енглеском језику. Достављена 

техничка документација мора недвосмислено 

показивати да понуђена добра у потпуности 

одговарају свим минималним техничким 

захтевима. 

12. 

Штампач тип 3 

Минималне техничке карактеристике 

Ласерски монохроматски (B/W) 

≤ А4 

min. 25ppm A4 

min. 1200 dpi (1800 x 600) 

max. 7,5s  

min. 390MHz 

min. 32MB 

min. 250 листова A4 

60-220g/m² (min.) из фиоке за папир 

min. 150 листова A4 

USB 2.0 (Hi-Speed), FastEthernet 

(10/100BaseTX) 

Да 

Да 

Поред уређаја и иницијалног тонера 

потребно је испоручити и довољну количину 

ком 2      
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оригиналних тонера који ће обезбедити 

штампу од минимално 1.000 страна А4 

покривености 5% 

Остали оригинални потрошни материјал 

(maintanace kits, image units, fotokonduktori, 

итд.) непоходан за штампу минимално 

100.000 страна страна А4 покривености 5% 

(заједно са инцијалним потрошним 

материјалом) 

min. 24 месеца произвођачке гаранције, која 

се доказује потврдом произвођача опреме 

или локалне канцеларије произвођача 

опреме(за територију Републике Србије), 

којом се потврђује да је захтевани гарантни 

период подржан од произвођача опреме. 

Потврда мора бити насловљена на 

Наручиоца, са позивом на јавну набавку и 

мора се односити на територију Републике 

Србије 

Неопходно је да Понуђач достави техничку 

спецификацију произвођача, а сва техничка 

документација (опис производа, datasheet-

ови и сл.) као и наведене потврде могу бити 

достављене на енглеском језику. Достављена 

техничка документација мора недвосмислено 

показивати да понуђена добра у потпуности 

одговарају свим минималним техничким 

захтевима. 

13. 

Штмпач тип 4 

Минималне техничке карактеристике 

Мултифункцијски ласерски монохроматски 3-

у-1 уређај (штампач, скенер, копир) 

А4 

min. LCD екран, 5 линија 

min. 35ppm A4 

min. 1200 dpi 

max. 7s  

max. 7s  

min. 800MHz 

min. 512MB, уз могућност проширења на min 

1536MB 

min. 250 листова A4, уз могућност проширења 

на min. 850 листова А4 

min. 100 листова А4 

60-220g/m² (min.) из вишенаменске фиоке 

USB 2.0, USB host interface, RJ-45 

(10/100/1000), слот за опциону SD/SDHC 

картицу 

min. TWAIN, WIA, WSD 

ком 3      
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min. 600 dpi 

TIFF, PDF, PDF/A-1 , PDF високе компресије, 

encrypted PDF, JPEG, XPS 

min. 40 ipm (300dpi, A4, црно бело), 23 ipm 

(300dpi, A4, у боји) 

Дуплекс штампа, ADF, Scan-once-copy-many, 

Електронско сортирање, 25% - 400% умањење 

-увећање, Копирање ID картице 

Поред уређаја и иницијалног тонера 

потребно је испоручити и оригиналне 

резервне тонере који ће обезбедити штампу 

од минимално 1.000 страна А4 (заједно са 

иницијалним тонером). 

Остали оригинални потрошни материјал 

(maintanace kits, image units, fotokonduktori, 

drum units, developers, итд.) непходан за 

штампу минимално 100.000 страна А4  

(заједно са инцијалним потрошним 

материјалом) 

min. 24 месеца произвођачке гаранције, која 

се доказује потврдом произвођача опреме 

или локалне канцеларије произвођача 

опреме(за територију Републике Србије), 

којом се потврђује да је захтевани гарантни 

период подржан од произвођача опреме. 

Потврда мора бити насловљена на 

Наручиоца, са позивом на јавну набавку и 

мора се односити на територију Републике 

Србије 

Неопходно је да Понуђач достави техничку 

спецификацију произвођача, а сва техничка 

документација (опис производа, datasheet-

ови и сл.) као и наведене потврде могу бити 

достављене на енглеском језику. Достављена 

техничка документација мора недвосмислено 

показивати да понуђена добра у потпуности 

одговарају свим минималним техничким 

захтевима. 

14. 

WiFi рутер 

Минималне техничке карактеристике 

MikroTik Audience Mesh Wi-Fi dual-band ruter 

AC1200 (300Mb/s 2.4GHz+867Mb/s 5GHz), 

2xGigabit LAN (или еквивалент) 

ком 1      

15. 

Gigabitni 8 port switch  

Минималне техничке карактеристике 

TP-Link LS108G 8-port Gigabit 10/100/1000Mb/s 

LiteWave десктоп свич, метално кућиште, 

802.3x flow control, 802.1p/DSCP QoS, 16KB 

jumbo frame, auto-uplink every port, energy-

ком 5      
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efficient (или еквивалент) 

16. 

UPS OnLine 3000VA 

Минималне техничке карактеристике 

UPS SOCOMEC ITYS ITY3-TW030LB 

3000VA са одговарајућим пуњачима 

и батеријама за продужену 

аутономију од 120 минута (или 

еквивалент) 

Интефејс USB 3.2 gen 1 

Величина до 11mm дебљина 

Гаранција min 12 месеци гаранције 

ком 1      

17. 
Екстерни HDD LAN connected 

Минималне техничке карактеристике 

WD My Cloud Home 4TB (или еквивалент) 
ком 1      

 УКУПНО:        

 

Захтеви Наручиоца: 
 

Трошкови транспорта су укључени у цену. 
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МОДЕЛ УГОВОРА ЗА НАБАВКУ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ  
 

 (по спроведеном отвореном поступку јавне набавке добара ЈН-01/2022.) 

 
Уговорне стране: 

 

НАРУЧИЛАЦ:  Универзитет у Београду-Факултет безбедности са седиштем у 

Београду , улица Господара Вучића бр.50, Матични број: 07061609, 
ПИБ: 101732084, кога заступа  декан: проф.др Владимир Н.Цветковић (у 

даљем тексту: „Наручилац“) 

и 
ПОНУЂАЧ:  _______________________________________________________, 

Матични број:_____________________, ПИБ____________________, 

број рачуна___________________, код банке__________________кога 

заступа директор _____________________________________  
(у даљем тексту: „Понуђач“) 

 

Уговорне стране су сагласне : 

- да је Наручилац на основу чл. 52. Закона о јавним набавкама „Сл. гласник РС“, бр. 91/2019 - у даљем 

тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак јавне набавке добара редни број ЈН-01/2022. Набавка 
рачунарске опреме, за потребе Наручиоца Универзитет у Београду-Факултет безбедности из 

Београда. 

- да је Понуђач дана ____________2022. године (понуђач не попуњава овај податак ), поднео 

понуду дел. бр. _____________ од ____________ године  (понуђач уписује свој заводни број и датум), 

која је заведена код Наручиоца под бројем ______________ од _____________ године (понуђач не 

попуњава овај податак), која се сматра саставним делом овог уговора; 

 
- да је Наручилац на основу понуде Понуђача и Одлуке о додели уговора дел. број ___________ од 

________2022. године (понуђач не попуњава овај податак) изабрао Понуђача 
__________________(попуњава понуђач), за испоруку добара захтеваних у конкурсној 

документацији. 

 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

 

Члан 1. 

 

Предмет овог уговора је набавка добара – рачунарске опреме, за потребе  Наручиоца Универзитет у 

Београду-Факултет безбедности из Београда у свему према конкурсној документацији и техничким 
захтевима, а сагласно спецификацијама, које су саставни део овог уговора. 

 

 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ 

 

Члан 2. 
Уговорену цену чине:  
 

цена набавке добара – рачунарске опреме , за потребе Наручиоца Универзитета у Београду-

Факултета безбедности из чл. 1. овог Уговора, у укупној вредности: 
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• без пореза на додату вредност, у износу од: ______________ динара, 

(словима: ___________________________________________________________динара) 

 

• порез на додату вредност, у износу од: __________________ динара, 

(словима: ___________________________________________________________динара) 

 

• са порезом на додату вредност,  у износу од ______________ динара . 

(словима: __________________________________________________________динара) 
 

Уговорена  цена је фиксна, и обухвата све трошкове везане за реализацију предметне набавке, обухвата 

и транспорт наведене опреме до седишта купца. 
 

СТРУКТУРА ЦЕНЕ 

 

Члан 3. 
Структура цене одређена је након спроведеног отвореног поступка јавне набавке добара,  тако да је 

цена утврђена из понуде понуђача, спецификације са структуром цене.  

 

ДИНАМИКА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

 

Члан 4. 

Плаћање је у динарима. Плаћање ће се врши за стварно испоручена добра и у конкретној количини, 
што се констатује Записником о пријему добара одговарајуће количине и квалитета, коју потписују 

овлашћена лица Наручиоца и изабраног Понуђача, а према условима из обрасца понуде. 

 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

 

Плаћање се врши на основу евидентираног рачуна у Систему електронских фактура (СЕФ-у), након 
одобрења од стране Наручиоца. 

 

РОК ИСПОРУКЕ 

 

Члан 5. 

Понуђач преузима обавезу да добра из члана 1. овог уговора испоручи Наручиоцу,  у року од 8 дана 

од дана закључења уговора.  
 

Предметна добра се испоручују на адресу: Универзитет у Београду-Факултет безбедности, ул. 

Господара Вучића бр. 50, 11118 Београд. 

 
Испоруку треба да прати следећа документација:  

 

- отпремница, 
- оверен гарантни лист за испоручена добра , 

- остала документација потребна за доставу предмета набавке по Закону. 

 
Сматра се да је Понуђач испоручио предметна добра из члана 1. овог уговора, када је без примедби 

прими представник Наручиоца и верификује потписом на отпремници. 
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КВАНТИТАТИВНИ И КВАЛИТАТИВНИ ПРИЈЕМ 

Члан 6. 

 

Квантитативни пријем ће се обавити на месту испоруке добара, на адреси  Наручиоца.  

Пријем ће се вршити провером количина примљених добара и докумената - отпремнице по ставкама и 
уговорене спецификације. Роба мора бити потпуно нова и неупотребљена, у  оригиналном паковању, 

и у потпуности испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према техничкој 

документацији оригиналног произвођача. Ако се установи да су добра оштећена или ако део добара 
недостаје, Наручилац и Понуђач ће то записнички констатовати, а уочени недостаци или оштећења 

биће отклоњени у року до 2 календарска дана, на рачун Понуђача. Понуђач је дужан да рачунарску 

опрему достави о свом трошку на адресу Наручиоца Универзитета у Београду-Факултета 

безбедности, ул. Господара Вучића бр.50, Београд. 

 

Члан 7. 

 
У случају да добра не задовољавају услове из Уговора, Овлашћена комисија за набавку ће наведене 

недостатке записнички констатовати и доставити Понуђачу у року од 3 календарска дана од момента 

пријема робе. 
 

Понуђач  је дужан да у року од 2 календарска дана, од момента пријема записника о рекламацији, 

отклони све недостатке наведене у истом .  

 

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА 

 

Члан 8. 

 

Понуђач  се обавезује да: 
 

  поступа по члану 1. овог Уговора, 

  испоруку из члана 1. овог Уговора изврши у роковима ближе утврђеним чланом 5. овог Уговора;  

 одговара за гаранцију квалитета и исправности испоручене рачунарске опреме, у складу са 

поризвођачком декларацијом, а најкраће у року од 24 месецa;  

 обезбеди сва паковања и помоћна заштитна средства да се спрече оштећења или губитак робе у 

транспорту, за који је он задужен, те да ће се у случају квара за време гарантног рока одазвати на писани 
позив Наручиоца ради сервисирања на адреси Наручиоца, Универзитет у Београду-Факултет 

безбедности,ул. Господара Вучића бр.50, Београд, у најдужем року од 5 дана; 

 

Понуђач се обавезује да поступи у складу са претходно наведеним обавезама као и у складу са 
писменим инструкцијама Наручиоца. Ако Понуђач не поступи у складу са обавезама и по 

инструкцијама Наручиоца, Наручилац има право да раскине уговор, и изврши наплату менице за добро 

извршење посла. 

 

Члан 9. 

 

Садржај и испорука мора бити у сагласности са захтевом Наручиоца, одређеним у  Конкурсној 
документацији, условима и законским прописима. 
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Члан 10. 

 

Понуђач се обавезује да, без писмене сагласности Наручиоца, неће током извршења Уговора 

објављивати нити чинити доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су 
предмет овог Уговора, било у целини било у деловима. 

 

Уговорне стране ће третирати као поверљиве све техничке и друге податке везане за овај Уговор. Сви 
документи, инструкције и друге информације у вези са овим Уговором Понуђачч ће користити 

искључиво за извршење уговорних обавеза. 

 

Члан 11. 

 

Понуђач је дужан да се строго придржава обавеза из претходног члана овог уговора. У случају да се 

не придржава, Наручилац има право на раскид овог Уговора, накнаду настале штете и наплату менице 
за добро извршење посла. 

 

Члан 12. 

 

Понуђач је одговоран за исправност и квалитет испоручених добара која су предмет јавне набавке 

добара редни бр. ЈН-01/2022 Набавка рачунарске опреме, за потребе Наручиоца Универзитета у 

Београду-Факултета безбедности, ул. Господара Вучића бр.50, Београд. 
При пријему испоруке од стране Наручиоца, Понуђач је у обавези да стави на располагање све доказе 

о квалитету добара и гаранције за исте. 

 

СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

 

Члан 13. 
Понуђач се обавезује да на дан потписивања уговора преда наручиоцу једну БЛАНКО СОЛО 

МЕНИЦУ и меничнa писмa - овлашћењa  у износу од 10% вредности уговора о јавној набавци у  

динарима без ПДВ-а. 

Такође, Понуђач се обавезује да на дан доставе и монтаже предмета јавне набваке преда једну БЛАНКО 
МЕНИЦУ као средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року, у износу 

од 10% вредности уговора о јавној набавци у  динарима без ПДВ-а. 

 
Рок важења средства финансијског обезбеђења-менице за испуњење уговорених обавеза  је најмање 30 

дана дужи од истека рока за коначно извршење Уговора.   

 

Рок важења средстава финансијског обезбеђења -менице за отклањање недостатака у гарантном року 
је 30 дана дужи од дана истека гарантног рока сваког добра из предмета јавне набавке. 

 

Меница мора  да буде регистрована, а Понуђач је у обавези да достави потврду  о извршеној 
регистрацији достављене менице. 

 

Поред меничног овлашћења, понуђач је у обавези да достави копију картона депонованих потписа 
(оверена од банке, са датумом после пријема позива за достављање понуда) као и копију ОП образца,  

за лица за које је доставио картон депонованих потписа. 

 

Ако се у року реализације уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, мора се продужити 
важност средстава финансијског обезбеђења за период за колико је продужен рок извршења уговорне 

обавезе. 

 



Конкурсн а документација за јавну набавку рачунарске опреме , ЈН-01/2022 
 

 

45  

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 14. 
 

Наручилац се обавезује да обезбеди стручну контролу приликом примопредаје добара.  

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
 

Члан 15. 

 
Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора – уговорне стране ће покушати да реше 

споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 16 

. 

Уговор ступа на  снагу када га обе уговорне стране потпишу, и важи до истека гарнтног рока сваког 

добра из предмета јавне набавке. 
 

На све што није регулисано одредбама овог Уговора, примениће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

Члан 17. 

 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне одредбе у свему 

представљају израз њихове стварне воље. 
 

Овај Уговор је сачињен у 6(шест) истоветних примерака, од чега су 3 (три) примерка за Наручиоца, а 

3 (три) примерка за Понуђача. 
 

 

Обавезни Прилози: 

1. Понуда Понуђача  број ______ од __________ године. 

 

2. Образац спецификација са структуром цене.  

 
 

 

 

Понуђач:          Наручилац: 

 

 

 

Напомена: 

Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 

уговор. Понуђач је дужан да попуни модел уговора и да попуњени модел уговора учита у оквиру своје 
е-понуде. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 
 

 
У  складу  са  чланом  138.  Закона  о  јавним  набавкама,  понуђач __________________________, 

у отвореном поступку јавне набавке добара рачунарске опреме ЈН-01/2022, доставља укупан износ и 
структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 
 
 

 
ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПНО  
 
 

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 


