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ОШ» Васа Стајић»Нови Сад,  

Војводе Книћанина 12/б  

Нови Сад  

Број: 03-676/17 

Датум: 29.09.2017. 
 

 

На основу члана 14. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС БР. 124/2012, 14/15и 68/15), члана 6 . Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњеностуи услова (Сл. Гласник РС бр. 29/2017 и 86/15) и 

Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности  број 01-672/17 од 29.09.2017. године; 

 Комисија заа јавне набавке именована решењем директора број: 01-673/17 од 29.09.2017. године припремила је; 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

ОШ» ВАСА СТАЈИЋ»НОВИ САД, 

ВОЈВОДЕ КНИЋАНИНА 12/Б 

НОВИ САД 

 

 
ЈАВНА НАБАВКА  ДОБАРА – OПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ , КУЛТУРУ И СПОРТ ( ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ И 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА ,  ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ (ВИДЕО 

НАДЗОР) БРОЈ  ЈНМВ 5/2017 
 
 

 

 

 

 

 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

1. опште податке о јавној набавци 

2. податке о предмету јавне набавке 

3. упутство понуђачима како да сачине понуду 

4. образац понуде 

5. врсту, техничке карактеристике (спецификације), квалитет , количину и опис радова 

6. образац за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих 

услова 

7. модел уговора 

8. други обавезни обрасци 

9. образац трошкова припреме понуде 

10. образац изјаве о независној понуди 

11. Образац изјаве о испуњености услова 

 

   

 

 
 

Септембар 2017. године 

Нови Сад 
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1)  ОПШТИ ПОДАЦИ  О  ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 

1. подаци о наручиоцу: 

ОШ“ Васа Стајић“   
Нови Сад, Војводе Книћанина 12/б 
ПИБ:100236901 
МАТ.БР:08066639 
Интернет страница: www.vstajicns.rs 
e-mail: os.vasastajic@mts.rs 
 

 

2)врста поступка и законска регулатива: 

  Jавна набавка мале вредности, у складу са чланома 39. Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012,14/15 и 68/15),  

На ову јавну набавку ће се примењивати: 

Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр 124/2012,14/15 и 68/15) 

Закон о општем управном поступку 

Закон о облигационим односима 

Закон о безбедности и здрављу на раду 

подзаконски акти донети на основу Закона о јавним набавкама 

прописи и нормативи везани за услуге који су предмет јавне набавке 

3)предмет јавне набавке : 

Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка добара-Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и рачунарска опрема, 

административна опрема ,  опрема за јавну безбедност (видео надзор) 

Број набавке : ЈНМВ 5/2017 

Набавка се не  спроводи по партијама :  

 
4)  Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци мале вредности 

 

1) Контакт особе: 

• Миленковић Владимир, емаил ; os.vasastajic@mts.rs 

• Шкрбић Славица , емаил : os.vasastajic@mts.rs 

    

 

 

 

 

2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  

 

 

Предмет јавне набавке мале вредности  је набавка добара-Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и рачунарска опрема, 

административна опрема ,  опрема за јавну безбедност (видео надзор), а према спецификацији која чини саставни део Конкурсне 

документације. 

Назив и ознака из општег речника:  

-шифра:  30230000 – Рачунарска опрема  

-шифра 39160000 – Школски намештај  

-шифра 32323500 – систем за видео надзор 

 

 

Све  услуге морају бити у складу са захтевима Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www./
mailto:os.vasastajic@mts.rs
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3) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

1) Језик на којем мора да буде састављена понуда 

Понуда и остала документација  која се односе на понуду морају бити на српском језику. 

2) подаци о обавезној садржини понуде: 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у Конкурсној документацији у упутству понуђачима и евентуално накнадно 

послатим додатним објашњењима. 

Понуда мора да садржи и све документе и доказе које је наручилац тражио како би се утврдила испуњеност обавезних услова, оценила 

озбиљност и квалитет понуде, односно установила квалификованост понуђача. 

Предрачун мора доказивати да цене у понуди покривају трошкове које понуђач има у реализацији набавке . 

Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку,  на обрасцу из Конкурсне документације  и мора бити јасна и недвосмислена, 

читко попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

У колико понуђач доставља понуду за обе партије у обавези је да доказе о испуњености обавезних и додатзних услова из конкурсне 

документације достави за сваку партију посебно. 

Пожељно је да сви документи поднети уз понуду буду повезани траком-спиралом у целини тако да се не могу накнадно убацивати, 

одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти, тако да се при отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. 

Понуда садржи следеће: 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац за оцену испуњености услова из члана 75. и 76. ЗЈН са приложеном траженом 

документацијом таксативно наведеном у обрасцу;   

- попуњен, потписан и печатом оверен образац понуде , са потписом овлашћеног лица и печатом понуђача;  

- попуњен, потписан и оверен образац учешће подизвођача;-само ако понуђач наступа са подизвођачем 

- попуњен , потписан и печатом оверен образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди уколики понуду подноси  група 

понуђача. 

- попуњен , потписан и печатом оверен текст изјаве о независној понуди 

- попуњен , потписан и печатом оверену изјаву о испуњености услова у складу са чланом  77. став 4. ЗЈН, уколико понуђач доставља изјаву 

уместо тражених доказа. 

- попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде поштовали важеће прописе о заштити 

на раду , запошљавању и условима рада , заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде 

- попуњен, потписан и печатом оверен образац Модел уговора , чиме понуђач потврђује да је сагласан са садржином Модела уговора 

- копију судски овереног  образаца ОП – овера потписа лица овлашћеног за заступање 

- изјава у смислу члана 79. ЗЈН  доставља  само понуђач који има седиште у другој држави. 

- Образац изјаве о испуњености услова 

- попуњен, потписан и оверен образац референтне листе и потврде референтне листе  

3) Упутство о начину попуњавања образаца понуде 

Понуда се доставља на обрасцима конкурсне документације и мора бити јасна, недвосмислена, откуцана или читко попуњена штампаним 

словима, оверена печатом и потписом овлашћеног потписника. Подаци који су уписани мимо обрасца неће се уважити.  

Није дозвољено попуњавање графитном или црвеном оловком. Свако прецртавање, бељење или подебљавање мора се парафирати и 

оверити потписом или печатом понуђача. Факсимил понуђача није дозвољен. 

Када понуду подноси група понуђача податке и обрасце попуњава , потписује и оверава понуђач из групе понуђача , односно његово лице 

овлашћено за заступање које  је означено у споразуму којим се понђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке. 

        4) Понуде са варијантама 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

5) обавештење да се понуде припремају и подносе у складу са конкурсном документацијом и позивом: 

Писмене понуде, се подносе у складу са Конкурсном документацијом, а на основу објављеног јавног позива за доделу јавне набавке мале 

вредности добара -Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и рачунарска опрема, административна опрема ,  опрема за 

јавну безбедност (видео надзор) ЈНМВ 5/2017, у поступку јавне набавке мале вредности. 

Понуде морају бити у целини припремљене у складу са Конкурсном документацијом и морају испуњавати све услове за учешће у поступку 

јавне набавке мале вредности , а на основу објављеног јавног позива. 

6) подношење понуда: 

Начин и место подношења понуда: Понуде, са припадајућом документацијом, достављају се у затвореној и запечаћеној коверти на адресу 

наручиоца: ОШ» Васа Стајић»Нови Сад, Војводе Книћанина 12/б, са обавезном назнаком на лицу коверте:"Не отварати-понуда за ЈНМВ 

5/2017 добара- Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и рачунарска опрема, административна опрема ,  опрема за 

јавну безбедност (видео надзор) поштом или лично у просторије наручиоца. На полеђини коверте обавезно навести назив, адресу, број 

телефона и факса понуђача, е – маил адресу, као и име особе за контакт. 

 Рок за достављање понуда: Рок за достављање понуда је 09.10.2017. године до 9,00 часова. 

  

 Последице пропуштања рока : Понуде које буду примљене након датума и сата  одређеног за подношење понуда сматраће се 

неблаговременом. 

7 ) Време и место отварања понуде , као и начин подношења пуномоћја: 

Јавно отварање понуда обавиће се 09.10.2017. године у 10,00 часова, у просторијама ОШ» Васа Стајић»Нови Сад, Војводе Книћанина 12/б 
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Јавном отварању понуда могу присуствовати овлашћени представници понуђача, који су дужни да својство представника понуђача докажу 

предајом потписаног и овереног овлашћења комисији за јавну набавку. 

8)  рок за доношење одлуке о додели уговора 

Рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана јавног отварања понуда. 

Одлуку о додели уговора Наручилац ће објавити на Порталу јавних набавки и својој интернет страници  у року од 3 дана од дана 

доношења одлуке. 

9) Начин измене, допуне и опозив понуде у смислу чл. 87. ст. 6. ЗЈН 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на исти начин на који је поднео и саму понуду - 

непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији.  

У случају измене, допуне или опозива понуде, понуђач треба на коверти или кутији да назначи назив понуђача, адресу и телефон, 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ОШ» Васа Стајић»Нови Сад, Војводе Книћанина 12/б са назнаком: 

„Измена понуде за поступак јавне набаке мале вредности - ЈНМВ 5/2017 добара- Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски 

намештај и рачунарска опрема, административна опрема ,  опрема за јавну безбедност (видео надзор), или „Допуна понуде за отворени 

поступак за јавну набавку мале вредности -  ЈНМВ 5/2017 добара- Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и 

рачунарска опрема, административна опрема ,  опрема за јавну безбедност (видео надзор) или „Опозив понуде за отворени поступак за 

јавну набавку мале вредности  - ЈНМВ 5/2017 добара- Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и рачунарска опрема, 

административна опрема ,  опрема за јавну безбедност (видео надзор)  

10) обавештење о учествовању  у заједничкој понуди или као подизвођач: 

 На основу члана 87. став 3. и 4. Закона о јавним набавкама понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити у више 

заједничких понуда. 

11) Учешће подизвођача у понуди: 

Понуђач је у обавези да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити подизвођачу. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача на Обрасцу 

учешће подизвођача са свим траженим подацима о подизвођачу и  да наведе у понуди проценат укупне врености набавке који ће поверити 

подизвођачу, а који неможе бити већи од 50% као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача, а уколико уговор између 

наручиоца и понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број подизвођача. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама на 

начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености  услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне. 

Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном наручилац ће реализовати средства обезбеђења и 

раскинути уговор. 

Изузетно понуђач може ангжовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде 

настала трајна неспособност плаћања, ако то лице испуњав све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност 

наручиоца 

Наручилац може на захтев подизвођача и где природа предмета набавке то дозвољава пренети доспела потраживања директно подизвођачу, 

за део набавке која се извршава преко тог подизвођача. Пре доношења одлуке о преношењу доспелих потраживања директно подизвођачу 

наручилац ће омогућити добављачу да у року од 5 дана од дана добијања позива наручиоца приговори уколико потраживање није доспело. 

Све ово не утиче на правило да понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 

набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

12) обавештење  о  заједничкој понуди : 

Понуду може поднети група понуђача – заједничка понуда. 

Ако достављају  заједничку понуду група понуђача доставља заједно са понудом споразум којим се обавезују на заједничко извршење 

набавке. 

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке, а који обавезно садржи податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем;  

2  опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора  

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, што доказује 

достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно. 

У случају заједничке понуде, прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми 

од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду. 

13) Услови плаћања, рокови извршења, гарантни рок и друге околности од којих зависи исправност понуде: 

Начин и услови  плаћања: Плаћање се врши у року од 45 дана по достављеној и евидентираној фактури на архиви Наручиоца, 

испостављеној по извршеној испоруци  , а по добијању средстава од Градске управе. 

Понуда са краћим роком неће бити разматрана, већ ће бити одбијена. 

Није дозвољено тражење авансног вида плаћања. 

Плаћања ће бити извршено налогом за пренос. 

Рок испоруке: испорука је једнократна  и не може бити дужа  од 30 дана рачунајући од дана потписивања уговора . 

 

Гарантни рок :  траје минимум 24 месеца и  почиње да тече од момента сачињеног записника о извршеној испоруци  добара . 
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Уколико понуђач понуди опције плаћања и рока испоруке, ван оквира захтеваног понуда ће се одбити као неприхватљива. 

Други захтеви понуђача:  

Понуда мора у свему одговарати захтевима наручиоца прецизираним техничким карактеристикама наручиоца . 

Позивање наручиоца у конкурсној документацији на трговачке ознаке односно робне маркe тражених добара,су само дескриптивног 

карактера, а не рескриптивног. Понуђач може заменити тражене трговачке знакове односно робне марке тражених добара, а уз које је 

наручилац додао «или одговарајуће « у својој понуди, под условом да покаже да су те измене у суштини еквивалентне или супериорне у 

односу на оне које су назначене од стране наручиоца, што доказује достављањем  документа којима се доказује сагласност тих понуђених 

добара са конкурсном документацијом. Одговарајући доказ може бити потврда,технички досије или извештај са тестирања које је спровела 

овлашћења организација и слично понуђених добара.  

Наручилац ће извршити проверу усклађености добара са захтевима из конкурсне документације.   

14)валута и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Валута: вредности у конкурсној документацији и у понуди исказују се у динарима. 

Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди: 

Цене у понуди се исказују у динарима.  

Цена је фиксна и ни из каквих разлога се не може мењати. 

 У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ, сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, 

да је иста дата без ПДВ. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

Понуде које буду дате преко процењене вредности наручиоца биће одбијене као неприхватљиве. 

15) Средство финансијског обезбеђења :  

Понуђачи су дужни да доставе захтевана средства обезбеђења . 

Врста финансијског обезбеђења:. 

1) Понуђач је дужан да уз понуду достави средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде којим обезбеђује испуњење својих 

обавеза у поступку јавне набавке у виду бланко соло менице са меничним овлашћењем на износ од 10% од понуђене вредности без пореза 

на додату вредност. Наведено менично овлашћење мора да важи најмање 90 дана.  

Наручилац може уновчити гаранцију дату уз понуду у следећим случајевима: 

- уколико понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју понуду, 

- уколико понуђач чија је понуда изабрана као најповољнија  одбије да потпише или не потпише уговор о јавној набавци у року који му 

одреди Наручилац, 

- уколико понуђач не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима из конкурсне 

документације. 

2)  Понуђач са којим буде закључен уговор дужан је да да приликом потписивања уговора достави средство финансијког обезбеђења у 

виду Бланко  соло менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ; 

Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова 

које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац  или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, 

соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана одређеног као крајни рок за реализацију 

уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, 

предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности понуде и у динарима, са навођењем рока важности). 

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и понуда ће се 

одбити.  

3. Понуђач је дужан да приликом примопредаје предметних добара, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за отклањање 

грешака у гарантном року у виду Бланко  соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности без пореза на додату 

вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност добара и услуга, а који су 

наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и услуга. Бланко соло меница мора бити 

безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи 

износ од оног који је одредио наручилац  или промењену месну надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи 

потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже од гарантног рока. 

16) обавештење о начину означавања поверљивих података у понуди: 

Наручилац је дужан да:  

1) чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као поверљиви и 

које је као такве понуђач означио у понуди;  

2) одбије давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; 

3) чува као пословну тајну имена понуђача и подносилаца пријава, као и поднете понуде, односно пријаве, до истека рока 

предвиђеног за отварање понуда, односно пријава. 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем десном углу да садржи ознаку 

,,ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. ЗЈН-а. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од значаја за 

примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени 

као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди. 

Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди. 

17) Начин на који понуђач може тражити додатне информације и појашњења 

Понуђач може, у писменом облику, на адресу Наручиоца- ОШ» Васа Стајић»Нови Сад, Војводе Книћанина 12/б или путем е-маил-а: 

os.vasastajic@mts.rs  са назнаком -  „Додатне информације/појашњења за ЈНМВ 5/2017   добара- Oпрема за образовање , културу и 

спорт ( школски намештај и рачунарска опрема, административна опрема ,  опрема за јавну безбедност (видео надзор) « тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњење у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подноше понуда, у 

mailto:os.vasastajic@mts.rs
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радно време Наручиоца од 08.-16 часова , при чему може да укаже Наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

конкурсној документацији. Наручилац ће у року од три дана од пријема захтева , ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и 

својој интернет страници. 

Тражење додатних информација и појашњења телефонски није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке одвија се на начин 

уређен чл. 20. ЗЈН.Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни Конкурсну документацију, такве измене 

или допуне Конкурсне документације објавиће на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца   без одлагања.Ако наручилац 

измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи 

рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.Обавештење о продужењу рока објавиће се на 

Порталу јавних набавки и  интернет страници наручиоца. 

18) рок важења понуде: 

Рок важења понуде обавезно се наводи у понуди и не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

Наручилац ће, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

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

19) Негативне референце: 

Наручилац може  одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године пре објављивања позива за 

подношење понуда у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25.  закона о јавним набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор 

додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније 

закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године пре 

објављивања позива за подношење понуда 

Доказ може бити било који од доказа наведених у члану 82. став 3. Закона о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82  става 3. тачка 1) Закона о јавним набавкама, који се дноси на поступак који 

је спровео или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан.  

20) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од понуђача после  отварања понуда и вршити контрола 

код понуђача, односно његовог подизвођача и допуштене исправке : 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може 

да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог подизвођача, сходно члану 93. Закона о јавним набавкама. 

Уколико је потребно вршити додатна објашњења, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, 

односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су од значаја за примену критеријума за доделу 

уговора, односно промену којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом, односно прихватљивом, 

осим ако другачије не произлази из природе поступка јавне набавке.  

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном 

поступку отварања понуда. Понуђач је у обавези да наручиоца у року од највише два дана од дана пријема обавештења писмено обавести 

да ли прихвата исправљене износе из понуде. 

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

21) рок за закључење уговора:  

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права.  Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, 

понуђач није дужан да потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било 

какве последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 
Уколико понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, односно не достави потписан уговор у року од 8 дана 

од дана достављања уговора на потпис и оверу , наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему 

ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

Уколико у року за подношење понуда пристигне само једна понуда и та понуда буде прихватљива, наручилац ће сходно члану 112. став 2. 

тачка 1) ЗЈН-а закључити уговор са понуђачем у року од два дана од дана када понуђач прими одлуку о додели уговора.  

22) Критеријум за избор најповољније понуде: 

Одлука о додели уговора за обе партије  донеће се применом критеријума најнижа понуђена цена . 

23)  Елементи критеријума по којима ће наручилац извршити избор најповољније понуде у ситуацији када постоје две или више 

понуда са једнаком ценом : 

У колико постоје две или више понуда са једнаком ценом као најповољнија понуда изабраће се понуда понуђач који је дао краћи рок 

испоруке. 

 

24) Обустава поступка јавне набавке  

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109  Закона. 

25) Обавезе понуђача по чл. 74. ст.  2 и чл. 75. ст. 2. ЗЈН 

Понуђач је дужан да у понуди изричито наведе да је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине трећих лица сноси 

понуђач. 
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26) Заштита права понуђача 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће 

се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и 

неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

После доношења одлуке о додели уговора, и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 

објављивања одлуке на порталу јавних набавки. 

Захтев за заштиту права подноси се непосредно, електронском поштом, факсом или поштом препоручено са повратницом. 

Примерак  захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. 

Број жиро рачуна на који подносилац приликом подношења захтева уплаћује таксу одређену Законом: 

Рачун  Буџета РС за уплату таксе број: 840-30678845-06  позив на број 5-2017. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на наведени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу од 60.000 динара. 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ И САДРЖИНА ПОТВРДЕ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Чланом 151. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, број 124/12; у даљем тексту: ЗЈН) је прописано да захтев за заштиту права мора 

да садржи, између осталог, и потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 

156. ЗЈН. 

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се:  

1) Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће: 

   (1)  да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе (у потврди мора јасно да буде истакнуто да је уплата таксе реализована и    

        датум када је уплата таксе реализована); 

    (3)  износ таксе из члана 156.став 1. тачка 2. ЗЈН чија се уплата врши износи   60.000 динара; 

    (4)  број рачуна буџета за уплату таксе: 840-742221843-57; 

    (5)  шифру плаћања: 153 или 253; 

    (6)  модел и позив на број: 97  5-2017; 

 (7)  сврха: такса за захтев за заштиту права понуђача  за ЈНМВ 5/2017 наручиоца ОШ» Васа Стајић»Нови Сад, Војводе Книћанина 12/б 

 

   (8)  корисник: буџет Републике Србије; 

    (9)  назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; 

    (10)  потпис овлашћеног лица банке; 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте 

елементе потврде о извршеној уплати таксе, као и назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе;  

3) Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, која садржи све напред поменуте елементе, за 

подносиоце захтева за заштиту права(корисници буџетских средстава и други корисници јавних средстава)  који имају отворен рачун у 

оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор; 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред поменуте елементе, за подносиоце захтева за заштиту права 

(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 
Свака странка у поступку сноси трошкове које проузрокује својим радњама. 

Ако је захтев за заштиту права основан, наручилац мора подносиоцу захтева за заштиту права на писани захтев надокнадити 

трошкове настале по основу заштите права. 

Ако захтев за заштиту права није основан, подносилац захтева за заштиту права мора наручиоцу на писани захтев надокнадити 

трошкове настале по основу заштите права. 

Ако је захтев за заштиту права делимично усвојен, Републичка комисија одлучује да ли ће свака странка сносити своје трошкове или 

ће трошкови бити подељени сразмерно усвојеном захтеву за заштиту права. 

Странке у захтеву морају прецизно да наведу трошкове за које траже накнаду. 

Накнаду трошкова могуће је тражити до доношења одлуке наручиоца, односно Републичке комисије о поднетом захтеву за заштиту 

права. 

О трошковима одлучује Републичка комисија. Одлука Републичке комисије је извршни наслов. 

27) Обавештење да ће уговор бити закључен након истека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона 

Наручилац  је дужан да достави уговор о јавној набавци понуђачу којем је додељен уговор у  року од 8 дана од дана протека рока за 

подношење захтева за заштиту права. у складу са чланом 113 ЗЈН.  

28. Измене током трајања уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати обим предмета 

набавке до лимита прописаног чланом 115. став 1. Закона о јавним набавкама. 

У наведеном случају Наручилац ће донети Одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л Закона и у 

року од три дана од дана доношења исту објавити на Порталу јавних набавки, као и доставити извештај Управи за јавне 

набавке и Државној ревизорској институцији. 
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4 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  за ЈНМВ 5/2017  

- Понуђач мора да попуни , овери печатом и потпише , чиме потврђује да су тачни подаци који су у истом наведени 

 За јавну набавку добара- Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и рачунарска опрема, административна опрема ,  

опрема за јавну безбедност (видео надзор), ЈНМВ 5/2017 на основу Јавног позива објављеног на Порталу  јавних набавки дана 29.09.2017. 

године 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

Назив понуђача :  

Правни облик:  

Седиште и адреса  понуђача:   

Матични број:    

Шифра и назив делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

2) ПОДАЦИ О ТОМЕ ДА ЛИ СЕ ПОНУДА ПОДНОСИ САМОСТАЛНО ИЛИ КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА ИЛИ 

 КАО ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 Понуда се подноси: 

 -самостално -као заједничка понуда (уписати 

назив и седиште чланова групе) 

-као понуда са подизвођачем (уписати 

назив и седиште подизвођача) 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

3)РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

   

4) ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  

Укупна цена без пдв:  

Рок испоруке добара :  

Гарантни рок :  

Обим ангажовања подизвођача: 

 

 

проценат ангажовања 

 

 

 

део предемета набавке који ће 

извршити преко подизвођача 

 

 

 

 

М.П.  ____________________________ 

(потпис овлашћеног лица) 
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5)  ПОНУДА - ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА   ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  ДОБАРА- OПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ , КУЛТУРУ И 

СПОРТ ( ШКОЛСКИ НАМЕШТАЈ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА ,  ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ 

БЕЗБЕДНОСТ (ВИДЕО НАДЗОР),  ЈНМВ 5/2017  

РБ Назив 
Јед. 

мере 

коли

чина 

Јединичн

а цена 

Укупна 

цена 

Произвођач 

и модел 

понуђеног 

уређаја 

 
РАЧУНАРСКА ОПРЕМА , АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА  И ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ 

БЕЗБЕДНОСТ 

1 1) IP FULL HD video kamera za video 

nadzor sa minimalnim zahtevima  

- Rezolucija: 3072x2048@24fps, 

2560x2048@25fps, 1920x1080@25fps; 

- Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; 

- Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 

2.8~12mm@F1.4; 

- Osetljivost kolor: 0.005lux@F1.2 (AGC 

on), B&W: 0.007lux@F1.4, 0 IR on; 

- Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-

Stream; 120dB WDR; 

- Trojna kompresija: H.264/ H.264+/ 

MJPEG/ MPEG4 sa mogućnošću slanja tri 

nezavisna stream-a (Triple stream); 

- Slot za micro SD karticu (do 128 GB);RS-

485; Analogni video izlaz; 

- Ugrađena IR rasveta dometa do 80m; 

SMART funkcije: Face detection, Audio 

detection, Intrusion detection, Line crossing, 

Defocus, Scene change, Dynamic analysis, 

EIS, ROI; 

- Vandalootporno kućište IK10;IP66; 

- Snaga: 12Vdc/PoE 

- sa dovoljnim mreznim, strujnim ili 

signalnim kablovima do centralnog cvorista 

- Isporuka, instalacija, montaza 

- Umrezavanje u skolsku racunarsku mrezu 

 

кома

да 
16 

   

2 NVR uredjaj za snimanje video nadzora sa 

minimalnim zahtevima 

- Snimanje do 32 IP kamera u FULL HD 

rezoluciji; 

- Ulazni/Izlazni saobraćaj = 320/256 Mbps; 

- Mesto za do 8 SATA HDD (Svaki do 6 TB); 

- Video izlazi: HDMI1 (4k rezolucija 

3840×2160), HDMI2 (Full HD 1920x1080), 

VGA1 (2k rezolucija 2560×1440), VGA2 

(Full HD 1920x1080); 

- 2 x SATA hard diskovi (do 2TB) 

- 1x RJ45 10M/100M Ethernet interfejs 

 - 1x RS-232 , RS 485 1x – PTZ kontrola , 1x 

кома

да 
1 
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RS-485 tastatura 

- 2 USB porta; eSATA port 

- 16 alarmnih ulaza/2 izlaza 

- 1 audio ulaz/ 2 izlaza; 

- Kompresija H.265/ H.264+/ H.264/ 

MPEG4; 

- Nadzor putem miša 

- Podesiva količina mrežnog saobraćaja na 

svakom kanalu 

- Nadzor preko interneta / LAN / mobilnog 

telefona 

- Free CMS softver 

- Napajanje: 12Vdc 

- Isporuka, instalacija, montaza 

- Umrezavanje u skolsku racunarsku mrezu 

3 Obuka lica iz skole za upravljanje sistemom 

video nadzora (u trajanju od 2 skolska casa 

za tri ovlascena lica iz skole) 

Пауша

-лно 
 

   

4 Interaktivna racunarska skolska pametna 

zidna tabla Konstrukcija: montazna na zid 

Dimenzija: 88" 

Nacini pisanja: Olovka, Prst, Pokazivac ili 

bilo kakav neproziran objekat 

Preciznost pozicioniranja: Standardna 

preciznost <2mm 

Minimalna velicina pisaca:  vece od 3.0mm 

Brzina pisanja: 180 tacaka/sekunda, 

maksimalno: 300 tacaka/sekunda 

Rezolucija: 8192 x 8192 piksela 

Brzina prepoznavanja: Prva tacka(click): 

manje od 8ms 

Neprekidni niz tacaka (pisanje): 2 ms 

Zivotni vek Interaktivne table: preko 

60.000.000 samostalnih tacaka 

Radni vek: 10 godina 

Potrebna instalacija na skolski racunar u 

kabinetu, montaza na zid i kalibracija 

 

кома

да 
5 

   

5 Obuka lica iz skole za softversko i 

hardversko rukovanje i predavanje uz 

pomoc interaktivne racunarske skolske table 

(u trajanju od 4 skolska casa za tri grupe 

profesora iz skole) 

 

Пауша

-лно  

   

6 Video-bim projektor sa minimalnim 

zahtevima  

-odnos rezolucije: 16:9 

-minimalan kontrast: 15000:1 

-minimalna osvetljenost: 3000 ANSI 

-tip projekcije: 3LCD 

ком 5 
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-zahtevana rezolucija: 1920 x 1200 px 

-video ulazi i povezivanje: 2 x D-SUB, 1 x S-

Video, 1 x HDMI, USB, VGA, 1 x RJ45, 

1xRS232 

-plafonski nosac 

-zvucnici minimalne snage: 1 x 8W 

-wireless: da 

-3D funkcija: da 

-daljinki upravljac: da 

-boja: bela 

-signalni i strujni kablovi do 10m 

-pvc kanalice do 10m 

- potrebna plafonska montaza i kalibracija 

 

7 Obuka lica iz skole za rukovanje projetorom 

(u trajanju od 1 skolskog casa za tri grupe 

profesora iz skole) 

Пауша

-лно  

   

8 Desktop racunar sa minimalnim zahtevima - 

Procesor: CPU LGA1150 Intel Core i5-4460, 

BOX 22nm 

- Maticna ploca - zahtevi: 

PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1 

- Radna Memorija: 8GB DDR3 

- Hard disk: 1Tb Sata 5400rpm + SSD 120 

Gb 

- Monitor: dijagonala 22", LED ekran, crna 

boja 

- Grafika: AMD Radeon RX460 MSI OC 

4GB GDDR5, HDMI/DP/DVI-D/128bit/RX 

- Zvuk: integrisana zvucna kartica 

- Optika: DVD+/-RW SATA, DVD Multi 

Writer 

- Kuciste: ATX midi, strujno napajanje: 

550W, crna boja 

- Tastatura, mis: komplet bezicni sa 

latinicnim slovima, crna boja 

- Operativni sistem: Windows 10, licenca 

- Isporuka, instalacija 

- Umrezavanje u skolsku racunarsku mrezu 

КОМ 2 

   

9 Obuka profesora za rad u rac. mrezi za 

multimedijanu nastavu i primenu 

Elektronskog Dnevnika (u trajanju od 4 

skolska casa za tri grupe profesora) 

Пауша

-лно  

   

10 Fotokopir uredjaj sa minimalnim zahtevima 

(1 kom) 
 

- funkcije: stampanje, kopiranje, skeniranje, 

slanje i primanje faksova 

- format: A3/A4 

- stampa: do 30 stranica u minuti, crno-belo 

 1 
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i kolor 

- upravljacki ekran u boji osetljiv na dodir 

sa nagibom 

- mogucnost umanjenja i uvelicanja izlaznih 

dokumenata u procentima 25-400% 

- konekcija: USB, LAN 

- 4 x frontalne kasete za papir 

- ukljucen dodatak za kopir DADF za 

samostalno automatsko povlacenje i 

okretanje originala 

- ukljucen duplex dodatak za obostrano 

kopiranje 

- kapacitet kaseta do 2300 listova 

- stampa do 48.000 stranica za bw toner i do 

10.000 stranica za kolor tonere 

- mogucnost formiranja zasebnih lozinki za 

korisnike sa limitom kvota za stampanje i 

kopiranje 

- ukljuceni originalni puni toneri u isporuku 

- kasete za A4 i A3 papir 

- postolje uredjaja sa tockicima 

 

11 Obuka zaposlenih iz skole za upravljanje 

fotokopir uredjajem (u trajanju od 1 

skolskog casa za tri grupe zaposlenih iz 

skole) 

 

Пауша

-лно  

   

12 Digitalni klavir sa minimalnim zahtevima  

- crna boja 

- dimenzije (minimalne): sirina 135cm, 

visina: 83cm, dubina: 42cm 

- dirke: 88 komada 

- tip dirki: GHX3 

- senzitivnost dirki: jako, srednje, 

meko 

- pedale: 3 

- akusticne funkcije: Damper, 

Sostenuto, Soft 

- Binaural Sampling  

- Key-off Samples 

- String Resonance 

- Damper Resonance 

- Polyphony Number of Polyphony 

(Max.) 256 

- Preset Number of Voices 10 

- Preset Number of Preset Songs: 50 

Piano Preset Songs, 10 Voice Demo 

Songs 

КОМ 1 
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- Recording Number of Songs: 1 

- Number of Tracks: 2 

- Data Capacity:  100 KB/Song 

(Approx. 11,000 notes) 

- Compatible Data Format Playback:

 SMF (Format 0, Format 1) 

- Recording: SMF (Format 0) 

- Kapacitet interna memorija: 900 KB 

(korisnicka presma: 100 KB, 

ucitavanje pesama sa racunara: do 10 

pesama) 

- Konekcija: Standard stereo phone 

jack (x2) i 1 x USB 

- potrosnja: 12W, auto gasenje 

 

13 Obuka profesora za rad sa digitalnim 

klavirom i racunarom  (u trajanju od 1 

skolska casa za dva profesora muzicke 

kulture) 

Пауша

-лно  

   

14 Upravljivi 24-portni Switch sa 

minimalnim zahtevima (1 kom): 

- 24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto 

Negotiation/Auto MDI/MDIX) 

- 4 combo gigabit SFP Slots 

- Up to 4 10G SFP+ Slots (2 fixed and 2 

optional 10G SFP+ Slots) 

- 1 Console Port 

L3 Routing and Service Features: 

• Wire-speed IP forwarding 

• Static Routing 

• RIP v1, v2 

• OSPF v2 

• ECMP 

• PIM-SM/PIM-DM/IGMP 

• DHCP Server/Relay 

• ARP Proxy 

• VRRP 

Physical Stacking: 

• Up to 8 Units Physical Stacking 

• Up to 192 GE, 32 Gigabit combo SFP and 

16 10G SFP+ 

• Up to 320Gbps Backplane bandwidth 

• Ring Stacking for Link Redundancy 

• Distributed Link Aggregation 

Power Supply: 

• Hot-swappable power supply module: 

PSM150 (Maximum Output Power: 150W) 

• Optional external redundant power 

ком 1 
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supply: RPS150 (Maximum Output Power: 

150W) 

Layer 2 Features: 

• Link Aggregation Control Protocol 

(LACP) 

• 4K VLAN 

• IEEE 802.1q VLAN/MAC VLAN/Protocol 

VLAN/QinQ/Private VLAN/GVRP 

• STP/RSTP/MSTP 

• IGMP Snooping 

• LLDP 

Quality of Service: 

• 8 priority queues 

• Supports IEEE 802.1P 

• DSCP QoS 

• Rate limit 

• Voice VLAN 

Security Strategies: 

• IP-MAC-Port-VID Binding 

• Access Control List (L2-L4 ACL) 

• 802.1x and RADIUS Authentication 

• Supports DoS defence 

• Port Security 

• SSL and SSH encryptions 

Management: 

• Web-based GUI 

• Command Line Interface 

• SNMP v1/v2c/v3 

• RMON (1, 2, 3, 9 group) 

• IP Clustering 

• Dual Image 

 

УКУПНА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, АДМИНИСТРАТИВНА 

ОПРЕМА  И ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ БЕЗ ПДВ-а : 

 

УКУПНО ПДВ :        

УКУПНА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, АДМИНИСТРАТИВНА 

ОПРЕМА  И ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ СА ПДВ-ом : 

 

 

 

НАМЕШТАЈ  

1 Ucenicka klupa (dvosed) / Dimenzije: 

130x50x75 cm  - metalna konstrukcija 

školske klupe izrađena od okruglih 

cevi Ø27, plastificiranih u zeljenom dezenu. 

Ploča školske klupe izrađena od univera 

ком 

 

45    
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debljine 18 mm, kant traka ABS 2 mm, 

dimenzija ploče je 130x50 cm. Klupa mora 

imati podploču. 

2 Ucenicka stolica / Metalna konstrukcija 

izrađena od okruglih cevi Ø22, 

plastificiranih u zeljenom dezenu. Sedište i 

naslon od bukovog ljuštenog furnira 

presovanog na debljinu od 8 mm, lakirano 

PU lakom u dva sloja. Visina sedišta: 45 

cm.  

ком 135    

3 Nastavnicka katedra sa jednom fiokom sa 

zakljucavanjem/ Dimenzije: 130x60x75 cm 

- metalna konstrukcija nastavnicke katedre 

izrađena od okruglih cevi Ø27, 

plastificiranih u zeljenom dezenu. Ploča 

nastavnicke katedre izrađena od univera 

debljine 18 mm, kant traka ABS 2 mm, 

dimenzija ploče je 130x60 cm. Katedra ima 

jednu fioku sa zakljucavanjem. 

ком 6    

4. Ucenicka klupa jednosed –trapez / 

Dimenzije: 80/60x50x75 cm  

-metalna konstrukcija od okruglih cevi 

Ø27 plastificirane u zeljenom dezenu. 

Ploca klupe je izradjena od univera 

debljine 18 mm, kant ABS 2 mm. Klupa 

poseduje podplocu i kukice sa strane za 

kacenje djackih torbi. 

ком 65    

5. Ucenicka klupa dvosed – za kabinet 

informatike / 140x60x75 cm  

- metalna konstrukcija od okruglih cevi 

Ø27 plastificirane u zeljenom dezenu. 

Ploca klupe je dimenzija 140x60 

cm,izradjena od univera debljine 18 mm, 

kant ABS 2 mm. Nadogradnja za monitor 

je izradjena od univera debljine 18 mm, 

kant ABS 2mm – dimenzije 130x20x26 cm. 

Sa obe strane predvideti nosace za kuciste.  

ком 30    

6. Daktilo stolica – za profesore u kabinetima 

sa sledecim minimalnim zahtevima 

 

-daktilo stolica, tapacirano sedište i naslon 

ком 7    
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u štofu kategorije I crna boja, mehanizam 

za naslon, bez rukonaslona, liftomat, 

plastična baza, plastični točkići. 

7. Daktilo stolica – za kancelarije sa sledecim 

minimalnim zahtevima 

-daktilo stolica, tapacirano sedište i naslon 

u štofu kategorije I crna boja, mehanizam 

za naslon, plasticni rukonasloni, liftomat, 

plastična baza, plastični točkići. 

ком 5    

8. Konferencijska stolica – za profesore u 

zbornici sa sledecim minimalnim 

zahtevima 

 

-konferencijska stolica, tapacirano sedište i 

naslon u štofu kategorije Itamno plava 

boja, metalna konstrukcija, bez  

rukonaslona 

ком 50    

9 Bela metalna školska tabla – za kabinete, 

sa sledecim minimalnim zahtevima 

 

-Dimenzije: širina 180cm x visina 120cm, 

prednja strana pocinkovani lim presvucen 

belom emulzijom, ram od eloksiranog 

aluminijuma, zadnja strana galvanizovana 

celicna ploca, da ima plasticni drzac 

markera, da može da prima magnete, 

uglovi od ABS plastike, potrebna montaža 

na zid 

ком 6    

10. Školski ormarić za zbornicu/ Dimenzije: 

100x150x60 cm(širina, visina, dubina)–

Dvokrilni orman za registratore i 

dokumentaciju. Gornja, donja i bočne 

strane  od univera debljine 18 mm, kant 

traka ABS 2 mm, Ormarić ima dvoje vrata 

i bravicu sa zakljucavanjem, bez stakla, 

nema tockice nego fiksne noge. Razmakn 

između polica je minimalno 35cm (sa 

perforacijom – mogućnost promene 

raspored polica). Veza je montažno-

demontažnog tipa uz korišćenje okova, s 

tim da veze sa spoljašnje strane nisu 

ком 3    
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vidljive. Ručke ormana u sivoj boji dužine 

do 15cm. Dezen je Svetli Bor. 

11. Otvorene police za zbornicu i 

pedagoga/Dimenzije: 100x150x60 

cm(širina, visina, dubina) – Nosivost 35kg. 

Razmak polica optimalan za smeštaj 

registratora visine do 35cm. (sa 

perforacijom – mogućnost promene 

raspored polica). Gornja, donja i bočne 

strane  od univera debljine 18 mm, kant 

traka ABS 2 mm, nema prednje strane. 

Dezen je Svetli Bor. 

ком 3    

12. Radni sto za pedagoga/ Dimenzije: 

160x75x100 cm (širina, visina, dubina)–

Gornjai bočne ploče od univera debljine 25 

mm, kant traka ABS 2 mm, zaobljenja na 

uglovima. Potrebne dve fioke sa 

bravicama. Dezen je Svetli Bor. 

ком 1    

13. Radni sto u zbornici/ Dimenzije: 

220x75x120 cm (širina, visina, dubina)–

Gornja i bočne ploče  od univera debljine 

25 mm, kant traka ABS 2 mm, zaobljenja 

na uglovima. Radna ploča treba da ima 2 

otvora za kablove sa plastičnim maskama. 

Nisu potrebne fioke. Dezen je Svetli Bor. 

ком 1    

14. Školski orman za kabinete/ Dimenzije: 

80x180x50 cm (širina, visina, dubina) – 

Dvokrilni orman sa fiokama u donjem 

delu. Gornja, donja i bočne strane  od 

univera debljine 18 mm, kant traka ABS 2 

mm, Orman ima dvoje vrata, tri police 

razmaka najviše 35cm (sa perforacijom – 

mogućnost promene raspored polica), tri 

fioke u donjem delu i bravicu sa 

zakljucavanjem, bez stakla, nema tockice 

nego fiksne noge. Veza je montažno-

demontažnog tipa uz korišćenje okova, s 

tim da veze sa spoljašnje strane nisu 

vidljive. Ručke ormana u sivoj boji dužine 

do 15cm. Dezen je Svetli Bor. 

ком 15    
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15. Sto za zbornicu/ Dimenzije: 160x75x130 cm 

(širina, visina, dubina)–Gornja i bočne 

ploče  od univera debljine 25 mm, kant 

traka ABS 2 mm, nema zaobljenja na 

uglovima.Nisu potrebne fioke, povezati 

međusobno stolove montažno-

demontažnom vezom uz korišćenje okova 

sa donje strane da nije vidljivo. Stolovi da 

budu povezani u vidu slova T. Potrebno 

pokrijavuce mat zaobljeno staklo debljine 

6mm na svim stolovima.Peskirati naziv 

skole na svakom staklu velicine 25x5cm 

(širina, visina). Dezen univera je Svetli Bor. 

ком 13    

УКУПНО НАМЕШТАЈ БЕЗ ПДВ-а :  

УКУПНО ПДВ :        

УКУПНО НАМЕШТАЈ СА ПДВ-ом :  

 

Рачунарска опрема , административна опрема  и опрема за 

јавну безбедност 

 

Намештај   

УКУПНО ЦЕНА БЕЗ ПДВ-а :  

УКУПНО ПДВ :        

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ-ом :  

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави каталог произођача у којима недвосмислено могу да се 

провере тражене минималне техничке карактеристике и да у њима обележи модел уређаја који 

нуди. Каталог може бити достављен на енглеском језику, а наручилац задржава право да позове 

понуђача да достави превод делова каталога. 
 

 

 

 

М.П. 

___________________________ 

Потпис овлашћеног лица  
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6 ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕНУ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

ПОНУЂАЧА __________________________________________________________________________________________________________ 

У ПОСТУПКУ ДОДЕЛЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ   НАБАВЦИ  ДОБАРА –OПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ , КУЛТУРУ И СПОРТ ( ШКОЛСКИ 

НАМЕШТАЈ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА ,  ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ БЕЗБЕДНОСТ (ВИДЕО НАДЗОР)     

ЈНМВ 5/2017  

Испуњеност услова из члана 71. Закона о јавним набавкама понуђач доказује достављањем следећих доказа уз понуду: 

 

Ред. 

бр. 

Услов за учешће у поступку јавне 

набавке из члана 71. и 76. ЗЈН: 

Упутство какао се доказује испуњеност услова из члана 75 

и 76  : 

Испуњеност 

услова 

1 да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар 

 

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извода из регистра надлежног Привредног суда-за 

правна лица. 

Извода из регистра Агенције за привредне регистре, 

односно извода из одговарајућег регистра –за 

предузетнике. 

Напомена:  

У случају да понуду подноси група понуђача, овај доказ 

доставити за сваког учесника из групе 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, овај 

доказ доставити и за подизвођача (ако је више подизвођача 

доставити за сваког од њих) 

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

*неоверене фотокопија 

да Не 

2.  

Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против животне средине, 

кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 

преваре  

 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК, ФИЗИЧКО ЛИЦЕ И 

ПРЕДУЗЕТНИК: Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне  полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела против 

привреде,кривична дела против заштите животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре 

- ПРАВНО ЛИЦЕ: Извод из казнене евиденције, односно 

Уверење надлежног суда суда и надлежне полицијске 

управе, да оно и његов законски заступник није осуђивано 

за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђивано за неко од кривичних 

дела против привреде, кривична дела против заштите 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре. За побројана кривична дела 

надлежни судови, чије је уверење потребно доставити, су:  

Основни суд на чијем подручју је седиште правног лица, 

Виши суд на чијем подручју је седиште правног лица (у 

случају када Основни суд, по овлашћењу, издаје уверење и 

за кривична дела из надлежности Вишег суда, тада није 

потребно посебно уверење Вишег суда) 

Виши суд у Београду да није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе 

 

Напомена:  

 

У случају да понуду подноси правно лице 

потребно је доставити овај доказ и за правно лице 

и за законског заступника 

У случају да правно лице има више законских 

заступника, ове доказе доставити за сваког од њих 

У случају да понуду подноси група понуђача, ове 

доказе доставити за сваког учесника из групе 

У случају да понуђач подноси понуду са 

подизвођачем, ове доказе доставити и за 

да Не 
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подизвођача (ако је више подизвођача доставити 

за сваког од њих) 

Доказ не сме бити старија од 2 месеца  пре отварања понуда 

.  

3  

Да је измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине 

у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када 

има седиште на њеној територији  

 

Уверење  Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и  допринеосе и 

уверење надлежне  

локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 

изворних , локалних јавних прихода - или потврда-уверење 

стране државе када има седиште на њеној територији 

Потврда не може бити старија од 2 месеца  пре отварања 

понуда. 

Напомена:  

Уколико је понуђач у поступку приватизације, 

уместо 2 горе наведена доказа треба доставити 

уверење Агенције за приватизацију да се налази у 

поступку приватизације 

 

У случају да понуду подноси група понуђача, ове 

доказе доставити за сваког учесника из групе 

 

У случају да понуђач подноси понуду са подизвођачем, ове 

доказе доставити и за подизвођача (ако је више 

подизвођача доставити за сваког од њих) 

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

*неоверене фотокопије 

 

 

 

да 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не 

 

 

 

 

 

 

 

4 Неопходан финансијски 

капацитет   : 

А)  да понуђач није био у 

блокади у последњих 12 

месеци пре објављивања 

јавног позива, 

 

Б) да понуђач у пртходне три 

године није пословао са 

губитком( 2014,2015 и 2016) 

 

 

 

 

 

А) Потврда  НБС-а о броју дана неликвидности издата 

после дана  објављивања јавног позива  

Б) Извештај о бонитету  - образац БОН-ЈН за 2014,2015 и 

2016. годину,   издат од Агенције за привредне регистре. 

Потенцијални понуђачи којима још није издат Извештај о 

бонитету за 2016. годину, могу доставити фотокопије 

биланса стања и биланса успеха за ту годину. 

 

 

---------------------------------------  
*неоверене фотокопије 

Да Не 

5 а) да понуђач има успостављен 

систем управљања квалитетом ISO 

9001,успостављен систем 

управљања заштитом здравља и 

безбедношћу на раду OHSAS 

18001 успостављен систем 

управљања заштитом животне 

средине ISO 14001 
Б)да произвођач намештаја има FSC 

CoC о ланцу одговорности, 

односно да дрво до крајњег 

корисника долази строго 

праћеним ланцем од 

сертификоване шуме, преко 

обраде и производње 

 
в) Да је понуђач извршио 
испоруку добара школског 
намештаја,  рачунарске 
опреме, административне  
опреме и опреме за јавну 

А) Фотокопије сертификата  

Б ) Фотокопија сертификата FSC CoC – о ланцу одговорности 

В) Референтна листа – испоручених добара која су 
предмет јавне набавке  
- одговарајуће, потписане и оверене потврде о 
референцама од стране референтних наручиоца. 
Референт листа и потврде се  дају на образцима 
који чине саставни део Конкурсне документације. 
г) Изјава понуђача 
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безбедност  која су предмет 
јавне набавке у последњих 
годину дана од дана 
објављивања јавне набавке  у 
износу од најмање 
8.000.000,00 динара  без ПДВ-
ом 
 г) да понуђач има овлашћени 

сервис за поправку испоручених 

добара у гарантном року  
 

6 Неопходан кадровски 

капацитет:  

А) 
 - 1 радно ангажовани  

сервисер за електронске, 

софтверске и техничке 

послове 

- 1 радно ангажовани сервисер  

за одржавање рачунарских 

мрежа 

 

Б)  

- 1  радно ангажован 

запослени, који поседује 

сертификат Microsofta за 

рад са Windows 

оперативним системом 

- 1 радно ангажовани 

запослени  за који поседује 

Cisco сертификат за рад са 

рачунарским мрежним 

системима. 

 
 

Копија уговора о раду, односно уговора о радном 

ангажовању и М образац  
  

7 Неопходан технички капацитет 

-Понуђач мора да располаже са 

најмање 1 доставним возилом 

Као доказ за  возило се прилаже фотокопија саобраћајне дозволе и 

полиса осигурања. 

У случају када се ради о возилу  која се налази у закупу   

као  доказ потребно је доставити : уговор о закупу , важећу 

полису осигурања  и саобраћајну дозволу које гласе на 

закуподавца, ако је возило узето на лизинг доставити 

уговор о лизингу 

  

6 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним 

набавкама, понуђач може, уместо доказа, приложити своју писмену изјаву, дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, 

нотаром или другим надлежним органом те државе (Образац Изјава понуђача) 

да не 

Обавезни обрасци које понуђач мора да достави:  

7 Образац понуде  да не 

8 Образац учешће подизвођача - уколико учествује у јавној набавци са подизвођачем да на 

9 Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди - у колико доставља 

заједничку понуду 

да не 

10 Модел уговора да не 

11 Текст изјаве о независној понуди да не 

12 Попуњен , потписан и печатом оверен образац изјаве да су приликом састављања понуде 

поштовали важеће прописе о засштити на раду , запошљавању и условима рада , заштити 

животне средине као и да немају забрана обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

да не 

13 Копију судски овереног образца ОП-(овера потписа лица овлашћеног за заступање) да не 
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14 Изјава понуђача о испуњености услова складу са чланом  77. став 4. ЗЈН, уколико понуђач 

доставља изјаву уместо тражених доказа. 

да не 

15. Референтна листа и потврда референтне листе   

 

1.    Понуђач је у обавези да докаже испуњеност тражених обавезних и додатних услова, у супротном понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

2.    Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама 

на начин одређен чланом 77. Закона, а доказе о испуњености осталих услова из члана 76. ЗЈН нису дужни да доставе тј. испуне. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из 

члана 75. став 1. тачка 1) овог закона понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио извршење тог дела 

набавке. 

3.  Код заједничке понуде сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 4) Закона о јавним 

набавкама, што доказује достављањем доказа из члана 77. овог закона, а додатне услове из члана 76. Закона о јавним набавкама испуњавају 

заједно. 

У случају заједничке понуде , прописане радње у поступку јавне набавке, предузимаће онај понуђач који има овлашћење у писаној форми 

од стране осталих понуђача, да у њихово име и за њихов рачун може предузимати те радње, које је обавезан да приложи уз понуду . 

Понуђач је у обавези да приложи све тражене доказе. У супротном понуда ће се сматрати неприхватљивом и иста ће с одбити. 

Понуђач није дужан да достави доказе који су јавно доступни на интернет страницама  надлежних органа. 

Понуђач који је уписан у регистар понуђача није дужан да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 

75. став 1. тачке 1) – 4) а у складу са чланом 78. став 1. Закона о јавним набавкама. 

У том случају понуђач је у обавези да у овом прилогу за тачке 1, 2, 3. уместо да заокружи да или не, упише интернет страницу на којој су 

тражени подаци јавно доступни. 

Докази се могу доставити и у неовереним фотокопијама. 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ одређен овим законом или конкурсном документацијом, 

ако је понуђач, навео у понуди интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до тренутка подношења понуде 

нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 

наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном року. 
Понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија је дужан да уколико то наручилац захтева, да  у року  од пет дана од дана пријема 

писменог позива наручиоца, достави оригинал или оверену копију доказа о испуњености услова на увид .  

Наручилац је дужан да позив из претходног става упути пре доношења одлуке о додели уговора понуђачу чија је понуда оцењена као 

најповољнија. 

Уколико понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија не достави оригинал или оверену копију доказа у року од пет дана од дана 

пријема писменог позива наручиоца, уколико то наручилац захтева, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност тражених 

услова издати од стране надлежних органа те државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене у било којем од података из овог члана, о тој 

промени писмено обавести наручиоца и да је документује на прописани начин. 

 

НАПОМЕНА:Сходно члану 77 став 4 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

бр.124/2012,14/15 и 68/15) испуњеност обавезних услова из члана 75 Закона о јавним набавкама утврђених 

Конкурсном документацијом понуђач може да доказује писаном изјавом датом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, а за додатне услове из члана 76 Закона (тачка 5,6, и 7 Обрасца за оцену 

испуњености услова које понуђач мора да испуни и упутство о начину на који се доказује испуњеност тих 

услова) неопходно је да достави тражене доказе. 

 

 

Понуда и сви обрасци који се достављају уз понуду морају бити потписани од стране лица овлашћеног за заступање (сходно обрасцу ОП). 

 

  

ПОНУЂАЧ 

  

м.п. 

 

(потпис овлашћеног лица) 
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7)  МОДЕЛ УГОВОР 

(Понуђач да попуни , овери печатом и потпише чиме потврђује да је сагласан са садржином модела уговора) 

 

У Г О В О Р 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ   ДОБАРА- OПРЕМА ЗА ОБРАЗОВАЊЕ , КУЛТУРУ И СПОРТ ( ШКОЛСКИ 

НАМЕШТАЈ И РАЧУНАРСКА ОПРЕМА, АДМИНИСТРАТИВНА ОПРЕМА ,  ОПРЕМА ЗА ЈАВНУ 

БЕЗБЕДНОСТ (ВИДЕО НАДЗОР)     ЈНМВ 5/2017  
 

Закључен дана __________________  у Новом Саду између: 

 

1. ОШ» Васа Стајић»Нови Сад, Војводе Книћанина 12/б, ПИБ 100236901 Матични број: 

08066639 кога заступа директор Jaсмина Пастоњицки  
2. _______________________________ из _____________________, улица_______________________________ бр. 

________ , матични број : ____________________ пиб: ________________________ (у даљем тексту : Продавац ), 

кога заступа __________________________. 

 

 АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  

 

       2.  ______________________________ из _________________________, улица 

_______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са 

__________________ 

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број 

______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту : Продавац), кога заступа 

_______________________________. 

       2.1  ______________________________ из _________________________, улица 

_______________________________,мат.бр.____________________ пиб: __________________ који заједнички наступа са 

__________________ 

__________ из _____________________ ул. __________________________ бр.________  матични број 

______________________ пиб: _______________ (у даљем тексту : Продавац), кога заступа 

_______________________________. 

 

1. На основу закљученог Споразума______________________од _____________.године, ради учешћа у поступку Јавне 

набавке мале вредности ЈНМВ 5/2017  - Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и рачунарска опрема, 

административна опрема ,  опрема за јавну безбедност (видео надзор), између 

_____________________________из__________________, ул __________________________, бр.___, 

_________________________из___________________, ул _______________________, бр.___, 

_________________________из_____________________, ул ______________________, бр.___, Споразумне стране су се 

сагласиле да у предметној јавној набавци наступа фирма __________________________________________из 

____________________, ул_____________________, бр. _____; и буде носилац и гарант извршења посла. 

Спуразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача буде директор ________________________из 

___________________,ул_____________________бр.____-________ који је овлашћен да предузима све потребне правне 

радње у поступку предметне јавне набавке. 

Споразумне стране одговарају неограничено солидарно наручиоцу, за извршење преузетог посла. 

Споразум о заједничкој сарадњи бр.______________________је саставни део овог уговора. 

 

АКО ЈЕ ДАТА ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

1.Продавац је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________ 

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, 

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________ 

од укупно уговорене вредности . 

Продавац   је део набавке која је предмет овог уговора - ______________________________________ 

поверио подизвођачу ________________________________________________________________ ПИБ:_________________, 

МАТИЧНИ БРОЈ _______________________, а која чини ___________ 

од укупно уговорене вредности . 
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За уредно извршавање набавке од стране подизвођача одговара понуђач као да је сам извршио делове набавке поверене 

подизвођачима из става 1. и 2. овог члана. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет уговора  је набавка добара- Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и рачунарска опрема, 

административна опрема ,  опрема за јавну безбедност (видео надзор)     ЈНМВ 5/2017 (у даљем тексту : добра), који су 

предмет јавне набавке наручиоца. 

Врста, количина и цена услуге утврђене су према оглашеној потреби наручиоца по позиву  број : 03-675/17 од 29.09.2017. 

године  а у складу са конкурсном документацијом број : 03-676/17 од 29.09.2017. године и Понуди понуђача  

број :__________________ од ___________________, а исказани су у техничкој специфиикацији услуге. 

 

ЦЕНА 

 

Члан 2 

Уговорне стране прихватају цену коју је Продавац   дао у понуди, у износу од ___________________ динара без пореза на 

додату вредност , односно _______________ динара са порезом на додату вредност. 

У уговореној цени су садржани сви пратећи трошкови које понуђач има у реализацији предметне набавке . 

Уговорна појединачна цена је фиксна  и не може се мењати ни из каквих разлога. 

Након потписивања Записника о примопредаји/отпремнице, продавац ће извршити фактурисање напред наведене  уговорене 

цене, а купац ће са своје стране  обавезује да ће извршити плаћање  у року од 45 дана од дана пријема исправног рачуна на 

начин прецизиран у понуди, а по добијању средстава од Градске управе. 

 

РОК  И МЕСТО ИСПОРУКЕ И МОНТАЖЕ 

Члан 3 

Рок за  испоруку и монтажу  добара износи ____________ дана рачунајући од дана закључења уговора. Испорука добара је 

једнократна. 

Записник о примопредаји/отпремница, у смислу одредаба овог уговора , јесте документ који када је потписан и од 

овлашћених представника купца са једне стране и од стране овлашћеног лица продавца са друге стране, сведочи о дану када 

је испорука извршена. Записником о примопредаји/отпремницом се констатује да ли је продавац  извршио своју обавезу у 

погледу рокова, обима, квантитета и квалитета. Потписивањем предметног Записника/отпремнице продавац се неће  

ослободити  обавезе отклањања недостатака у гарантном року предвиђеном овим уговором .  

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 4 

Продавац  је у обавези да Наручиоцу изда гаранцију за квалитет добара из члана 1 овог уговора . 

Гарантни рок за добра износи __________ месеца  и тече од момента сачињеног записника о извршеној испоруци  . 

Продавац  је дужан да у гарантном року отклони све евентуалне недостатке и неисправности  на испорученим добрима  која 

се појаве током трајања гарантног рока  . 

Члан 6. 

Продавац   гарантује да ће испоручити  добра  у складу са техничким карактеристукама и траженом опремом у конкурсној 

документацији. 

   

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 

Члан 7. 

1. Продавац   је  дужан је да приликом потписивања  уговора достави средство финансијког обезбеђења у виду Бланко  соло 

менице са меничним писмом на износ од 10 % од уговорене вредности без пдв-а као гаранцију за добро извршење посла ; 

Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , краће рокове 

од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац  или промењену месну надлежност за 

решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 10 дана дуже од дана 

одређеног као крајни рок за реализацију уговора.Менично овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и 

тачан назив корисника меничног овлашћења (наручиоца, предмет јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од вредности 

понуде и у динарима, са навођењем рока важности). 

Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом исти ће се сматрати неприхватљивом и 

понуда ће се одбити.  

2. Продавац   је дужан да приликом примопредаје добара, Наручиоцу достави средство финансијског обезбеђења за 

отклањање грешака у гарантном року у виду Бланко  соло менице са меничним писмом на износ од 10% уговорене вредности 

без пореза на додату вредност којом гарантује да ће отклонити све мане и недостатке који се односе на квалитет и исправност 

добара и услуга, а који су наступили услед тога што се Извођач није држао својих обавеза у погледу квалитета добара и 

услуга. Бланко соло меница мора бити безусовна, платива на први позив. Не може садржати додатне услове за исплату , 
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краће рокове од рокова које је одредио наручилац , мањи износ од оног који је одредио наручилац  или промењену месну 

надлежност за решавање спорова.Бланко, соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача и траје најмање 5 дана дуже 

од гарантног рока. 

    

Уговорна казна 

 

Члан 8. 

 

Уколико продавац  у уговореном року не испоручи добр из тачке 1. Овог Уговора дужан је да Наручиоцу плати уговорну 

казну за сваки дан закашњења 0.2 % од укупно уговорене вредности добра, с тим што износ ове казне не може прећи 5% 

вредности уговореног добра. 

Наплату уговорне казне Наручиоц ће извршити, без претходног пристанка понуђача, умањењем рачуна. 

 

Завршне одредбе 

 

Члан 9. 

 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани овим уговором, непосредно примењују 

одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Члан 10. 

 

У случају спора надлежан је суд у Новом Саду. 

 

Члан 11. 

 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака од којих Наручилац задржава 2 (два) примерака, а  Испоручиоцу  2 

( два) примерка. 

 

 
ЗА НАРУЧИОЦА   ЗА ИСПОРУЧИОЦА 

__________________                       __________________ 
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8) ОБРАЗАЦ УЧЕШЋЕ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

У поступку доделу уговора за ЈНМВ 5/2017 , – набавке добара- Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и рачунарска 

опрема, административна опрема ,  опрема за јавну безбедност (видео надзор) , а на основу Јавног  позива објављеног на Порталу јавних 

набавки дана  29.09.2017..године, изјављујемо да наступамо са подизвођачем и то: 

 

 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Правни облик:____________________________________  

Седиште понуђача:  _______________________________  

Адреса седишта:__________________________________  

Пуно пословно име понуђача:  ______________________  

Матични број:  ___________________________________  

Шифра делатности: _______________________________  

Назив  делатности:  _______________________________  

ПИБ:  __________________________________________  

Назив банке и број рачуна: ________________________  

 

Телефон:  ______________________________________  

Е – маил адреса: ________________________________   

Овлашћено лице :_______________________________  

 

 

У укупној вредности понуде подизвођач __________________________________________________        .                                                                                  

(пословно име подизвођача) 

 

 

Учествује у ______________________________________________________________________ што                       

   (навести у чему се састоји учествовање подизвођача )  

износи _____________________ % вредности понуде или ____________________________ дин. без пдв-а. 

 

 

 

 

 

 

У _______________  

                                                                                                                                                 ПОНУЂАЧ 

 

Дана _________2017.године                                                                         м.п.   ____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*ако понуђач има више подизвођача умножиће овај образац и попунити за сваког подизвођача посебно 

 - ако понуђач не наступа са подизвођачем, образац се не попуњава. 
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9) ОБРАЗАЦ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

 

У поступку доделу уговора за јавну набавку набавке добара број ЈНМВ 5/2017  - Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски 

намештај и рачунарска опрема, административна опрема ,  опрема за јавну безбедност (видео надзор) ,  а на основу Јавног  позива 

објављеног на Порталу јавних набавки дана  29.09.2017. године, изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача. 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- НОСИЛАЦ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ- ВОДЕЋИ ПОНУЂАЧ 

ДОБАРА 

 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 

 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ- ПРАТЕЋИ ПОНУЂАЧ ДОБАРА 

 

Назив :  

Седиште :   

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице :  

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Део уговора који извршава  

 

 

У __________________________ 

Дана____________2017. године 

                               ПОНУЂАЧ 

 

М.П. 

______________________________ 

                                                                 (потпис овлашћеног лица понуђача) 

 

*Образац подаци о понуђачу који је учесник у заједничкој понуди попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, у ком 

случају је потребно да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник 

у заједничкој понуди. 

 Ако понуђач не наступа у зајеничкој понуди, образац се не попуњава. 
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10) ОБРАЗАЦ 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА ПО ЧЛ.79. ЗЈН 

 

 

Назив понуђача   

Правни облик:  

Седиште и адреса понуђача:   

Матични број:    

Шифра делатности:    

Назив  делатности:    

ПИБ:    

Назив банке и 

Број рачуна:  

 

 

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

  

 

 

На основу члана 79. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012, 14/15 и 68/15) под пуном моралном, материјалном и 

кривичном одговорношћу дајем  

 

 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 да се у _________________________(назив државе) у којој имам седиште не издају докази из члана 77. Закона о јавним набавкама 

(Сл. Гласник РС 124/2012, 14/15 и 68/15), те исту оверену пред надлежним органом ________________________(назив државе ) прилажем 

уз понуду за јавну набавку бр ЈНМВ 5/2017 ,  добара- Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и рачунарска опрема, 

административна опрема ,  опрема за јавну безбедност (видео надзор) .      

Упознат сам са обавезом наручиоца да провери да ли су испуњени услови за давање ове изјаве. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                        ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 ______________________________ 

           м.п.                                             (потпис овлашћеног лица) 
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11) ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОШТОВАЊУ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ , ЗАПОШЉАВАЊУ, 

УСЛОВИМА РАДА , ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ ПРИЛИКОМ САСТАВЉАЊА ПОНУДЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНА 

ОБАВЉАЊА ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

 

 

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ___________________________________________________ Изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу  

да је приликом састављања понуде поштовао важеће прописе о заштити на раду , запошљавању,условима рада и заштити животне средине 

за јавну набавку  добара- Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и рачунарска опрема, административна опрема ,  

опрема за јавну безбедност (видео надзор) ЈНМВ 5/2017 . 

 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2017. Године  

                                                                                 ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 ______________________________ 

        м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
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12) ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Назив понуђача:  

Седиште понуђача:   

Адреса седишта:  

Матични број:    

Шифра делатности:    

ПИБ:  

Телефон:    

Е – маил адреса:   

Место и датум:  

 

 

 

 

 

 

 

    ПОНУЂАЧ ___________________________________________________ Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

да наступам независно у упоступку набавке добара ЈНМВ 5/2017 - Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и 

рачунарска опрема, административна опрема ,  опрема за јавну безбедност (видео надзор) , без договора са другим понуђачима и 

заинтересованим лицима.  

 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2017. Године  

                                                                              ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 ______________________________ 

              м.п.                                                          (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
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13) ОБРАЗАЦ 

ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
 

 

 

  

 

На основу 77 став 4 . Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/2012,14/15 и 68/15) 

понуђач _____________________________________________________________ из _________________________ 

ул.___________________________________ бр.______ 

  

даје под пуном моралном, материјалном и кривичном одговорношћу 
 

 

 

 

 

И З Ј А В У 

 

 

 

 да испуњава услове утврђене Конкурсном документацијом за јавну набавку мале вредности број ЈНМВ 

5/2017  - Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и рачунарска опрема, 

административна опрема ,  опрема за јавну безбедност (видео надзор),по позиву од 29.09.2017. године, и то: 

 

 

 

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

2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

 

 

 

М.П.              

                                                                                         Потпис овлашћеног лица  

 

                             ____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образац 14  
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ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ—РЕФЕРЕНТНЕ ЛИСТЕ 
 

НАЗИВ НАРУЧИОЦА 
 

 

СЕДИШТЕ 
 

 

УЛИЦА И БРОЈ 
 

 

ТЕЛЕФОН 
 

 

МАТИЧНИ БРОЈ 
 

 

ПИБ 
 

 

МЕСТО И ДАТУМ ИЗДАВАЊА 

ПОТВРДЕ 

 

На основу члана 77 став 2. тачка 2. алинеја 2) , а у вези члана 76. Закона о јавним набавкама (Сл. Гласник РС број 

124/12,14/15 и 68/15) наручилац издаје   

 

П О Т В Р Д У 

Да је  понуђач _________________________________________________________________________ 

 

За нас квалитетно извршио испоруку следећих добара: _________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________

 ,  укупне вредности: ___________________________________________________ динара. 

у периоду од  _____________.године до _____________. године, по основу уговора бр. _________ закљученог __________. 

године. 

(Напомена 2:Навести врсту испоручених добара и навести тражене датуме и број уговора) 

 

 

Потвра да се издаје на захтев понуђача __________________________________________________ 

ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци добара – Oпрема за образовање , културу и спорт ( школски намештај и 

рачунарска опрема, административна опрема ,  опрема за јавну безбедност (видео надзор), у поступку јавне набавке мале вредности  

ЈНМВ  5/2017 и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује : 

 

       

м.п.   законски заступник 

 

 

 

Напомена: 

Обрасце потврде копирати и доставити за све наручиоце наведене у обрасцу РЛ. 
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ОБРАЗАЦ РЛ 

СПИСАК ИЗВЕДЕНИХ РАДОВА  

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 
Навести вредност испорученог Школски намештај и рачунарске опреме, које је понуђач испоручио у 2016 години. Такође навести лице 

за контакт и телефонске бројеве код назначених наручилаца. 

 

Р.Б РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ, БР. ТЕЛЕФОНА ВРЕДНОСТ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА 

Oпрема за образовање , културу 

и спорт ( школски намештај и 

рачунарска опрема, 

административна опрема ,  

опрема за јавну безбедност 

(видео надзор) У 2016 ГОДИНИ. 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

   
 

 

 
 

   

 
 

   

УКУПНА вредност испоручених добара  
 

У СЛУЧАЈУ ВИШЕ РЕФЕРЕНЦИ ОБРАЗАЦ ТРЕБА КОПИРАТИ. Свака референтна набавка мора бити документована потврдом 

наручиоца на обрасцу потврда референтне листе. 

 

 

Место и датум                              м.п.               Понуђач 
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15) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

Редни 
број  

НАЗИВ ТРОШКОВА  ВРЕДНОСТ  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

УКУПНО:  

 

 

 

 

 

 

Понуђач може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.  

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. 

ЗЈН) . 

 

 

 

 

 

 

У_________________________ 

 

Дана_____________2017. године 

                                                                                ПОНУЂАЧ 

 

 

                                 ______________________________ 

       м.п.                                                           (потпис овлашћеног лица Понуђача) 
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16) ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 

 

1) IP FULL HD video kamera za video nadzor sa minimalnim zahtevima (16 kom) 

- Rezolucija: 3072x2048@24fps, 2560x2048@25fps, 1920x1080@25fps; 

- Senzor 1/2.8" progressive scan CMOS; 

- Integrisan motorizovani varifokalni objektiv 2.8~12mm@F1.4; 

- Osetljivost kolor: 0.005lux@F1.2 (AGC on), B&W: 0.007lux@F1.4, 0 IR on; 

- Regulacija protoka kroz mrežu; Dual-Stream; 120dB WDR; 

- Trojna kompresija: H.264/ H.264+/ MJPEG/ MPEG4 sa mogućnošću slanja tri nezavisna stream-a 

(Triple stream); 

- Slot za micro SD karticu (do 128 GB);RS-485; Analogni video izlaz; 

- Ugrađena IR rasveta dometa do 80m; SMART funkcije: Face detection, Audio detection, Intrusion 

detection, Line crossing, Defocus, Scene change, Dynamic analysis, EIS, ROI; 

- Vandalootporno kućište IK10;IP66; 

- Snaga: 12Vdc/PoE 

- sa dovoljnim mreznim, strujnim ili signalnim kablovima do centralnog cvorista 

- Isporuka, instalacija, montaza 

- Umrezavanje u skolsku racunarsku mrezu 

2) NVR uredjaj za snimanje video nadzora sa minimalnim zahtevima (1 kom) 

- Snimanje do 32 IP kamera u FULL HD rezoluciji; 

- Ulazni/Izlazni saobraćaj = 320/256 Mbps; 

- Mesto za do 8 SATA HDD (Svaki do 6 TB); 

- Video izlazi: HDMI1 (4k rezolucija 3840×2160), HDMI2 (Full HD 1920x1080), VGA1 (2k rezolucija 

2560×1440), VGA2 (Full HD 1920x1080); 

- 2 x SATA diskovi (do 2TB) 

- 1x RJ45 10M/100M Ethernet interfejs 

 - 1x RS-232 , RS 485 1x – PTZ kontrola , 1x RS-485 tastatura 

- 2 USB porta; eSATA port 

- 16 alarmnih ulaza/2 izlaza 

- 1 audio ulaz/ 2 izlaza; 

- Kompresija H.265/ H.264+/ H.264/ MPEG4; 

- Nadzor putem miša 

- Podesiva količina mrežnog saobraćaja na svakom kanalu 

- Nadzor preko interneta / LAN / mobilnog telefona 

- Free CMS softver 

- Napajanje: 12Vdc 

- Isporuka, instalacija, montaza 

- Umrezavanje u skolsku racunarsku mrezu 

3) Obuka lica iz skole za upravljanje sistemom video nadzora (u trajanju od 2 skolska casa za tri 

ovlascena lica iz skole) 

4) Interaktivna racunarska skolska pametna zidna tabla (5 kom) 

Konstrukcija: montazna na zid 

Dimenzija: 88" 

Nacini pisanja: Olovka, Prst, Pokazivac ili bilo kakav neproziran objekat 

Preciznost pozicioniranja: Standardna preciznost <2mm 

Minimalna velicina pisaca:  vece od 3.0mm 

Brzina pisanja: 180 tacaka/sekunda, maksimalno: 300 tacaka/sekunda 
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Rezolucija: 8192 x 8192 piksela 

Brzina prepoznavanja: Prva tacka(click): manje od 8ms 

Neprekidni niz tacaka (pisanje): 2 ms 

Zivotni vek Interaktivne table: preko 60.000.000 samostalnih tacaka 

Radni vek: 10 godina 

Potrebna instalacija na skolski racunar u kabinetu, montaza na zid i kalibracija 

4) Obuka lica iz skole za softversko i hardversko rukovanje i predavanje uz pomoc interaktivne 

racunarske skolske table (u trajanju od 4 skolska casa za tri grupe profesora iz skole) 

5) Video-bim projektor sa minimalnim zahtevima (5 kom) 

-odnos rezolucije: 16:9 

-minimalan kontrast: 15000:1 

-minimalna osvetljenost: 3000 ANSI 

-tip projekcije: 3LCD 

-zahtevana rezolucija: 1920 x 1200 px 

-video ulazi i povezivanje: 2 x D-SUB, 1 x S-Video, 1 x HDMI, USB, VGA, 1 x RJ45, 1xRS232 

-plafonski nosac 

-zvucnici minimalne snage: 1 x 8W 

-wireless: da 

-3D funkcija: da 

-daljinki upravljac: da 

-boja: bela 

-signalni i strujni kablovi do 10m 

-pvc kanalice do 10m 

- potrebna plafonska montaza i kalibracija 

 

6) Obuka lica iz skole za rukovanje projetorom (u trajanju od 1 skolskog casa za tri grupe profesora iz 

skole) 

7) Desktop racunar sa minimalnim zahtevima (2 kom) 

- Procesor: CPU LGA1150 Intel Core i5-4460, BOX 22nm 

- Maticna ploca - zahtevi: PCIe/DDR3/SATA3/GLAN/7.1 

- Radna Memorija: 8GB DDR3 

- Hard disk: 1Tb Sata 5400rpm + SSD 120 Gb 

- Monitor: dijagonala 22", LED ekran, crna boja 

- Grafika: AMD Radeon RX460 MSI OC 4GB GDDR5, HDMI/DP/DVI-D/128bit/RX 

- Zvuk: integrisana zvucna kartica 

- Optika: DVD+/-RW SATA, DVD Multi Writer 

- Kuciste: ATX midi, strujno napajanje: 550W, crna boja 

- Tastatura, mis: komplet bezicni sa latinicnim slovima, crna boja 

- Operativni sistem: Windows 10, licenca 

- Isporuka, instalacija 

- Umrezavanje u skolsku racunarsku mrezu 

Kolicina: 2 kom 
 

8) Obuka profesora za rad u rac. mrezi za multimedijanu nastavu i primenu Elektronskog Dnevnika (u 

trajanju od 4 skolska casa za tri grupe profesora) 
 

9) Fotokopir uredjaj sa minimalnim zahtevima (1 kom) 
 

- funkcije: stampanje, kopiranje, skeniranje, slanje i primanje faksova 

- format: A3/A4 
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- stampa: do 30 stranica u minuti, crno-belo i kolor 

- upravljacki ekran u boji osetljiv na dodir sa nagibom 

- mogucnost umanjenja i uvelicanja izlaznih dokumenata u procentima 25-400% 

- konekcija: USB, LAN 

- 4 x frontalne kasete za papir 

- ukljucen dodatak za kopir DADF za samostalno automatsko povlacenje i okretanje originala 

- ukljucen duplex dodatak za obostrano kopiranje 

- kapacitet kaseta do 2300 listova 

- stampa do 48.000 stranica za bw toner i do 10.000 stranica za kolor tonere 

- mogucnost formiranja zasebnih lozinki za korisnike sa limitom kvota za stampanje i kopiranje 

- ukljuceni originalni puni toneri u isporuku 

- kasete za A4 i A3 papir 

- postolje uredjaja sa tockicima 

Kolicina: 1 kom 
 

10) Obuka zaposlenih iz skole za upravljanje fotokopir uredjajem (u trajanju od 1 skolskog casa za tri 

grupe zaposlenih iz skole) 

11) Digitalni klavir sa minimalnim zahtevima (1 kom) 
 

- crna boja 

- dimenzije (minimalne): sirina 135cm, visina: 83cm, dubina: 42cm 

- dirke: 88 komada 

- tip dirki: GHX3 

- senzitivnost dirki: jako, srednje, meko 

- pedale: 3 

- akusticne funkcije: Damper, Sostenuto, Soft 

- Binaural Sampling  

- Key-off Samples 

- String Resonance 

- Damper Resonance 

- Polyphony Number of Polyphony (Max.) 256 

- Preset Number of Voices 10 

- Preset Number of Preset Songs: 50 Piano Preset Songs, 10 Voice Demo Songs 

- Recording Number of Songs: 1 

- Number of Tracks: 2 

- Data Capacity:  100 KB/Song (Approx. 11,000 notes) 

- Compatible Data Format Playback: SMF (Format 0, Format 1) 

- Recording: SMF (Format 0) 

- Kapacitet interna memorija: 900 KB (korisnicka presma: 100 KB, ucitavanje pesama sa 

racunara: do 10 pesama) 

- Konekcija: Standard stereo phone jack (x2) i 1 x USB 

- potrosnja: 12W, auto gasenje 

Kolicina: 1 kom 

12) Obuka profesora za rad sa digitalnim klavirom i racunarom  (u trajanju od 1 skolska casa za dva 

profesora muzicke kulture) 
 

13) Upravljivi 24-portni Switch sa minimalnim zahtevima: 
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- 24 10/100/1000Mbps RJ45 Ports (Auto Negotiation/Auto MDI/MDIX) 

- 4 combo gigabit SFP Slots 

- Up to 4 10G SFP+ Slots (2 fixed and 2 optional 10G SFP+ Slots) 

- 1 Console Port 

L3 Routing and Service Features: 

• Wire-speed IP forwarding 

• Static Routing 

• RIP v1, v2 

• OSPF v2 

• ECMP 

• PIM-SM/PIM-DM/IGMP 

• DHCP Server/Relay 

• ARP Proxy 

• VRRP 

Physical Stacking: 

• Up to 8 Units Physical Stacking 

• Up to 192 GE, 32 Gigabit combo SFP and 16 10G SFP+ 

• Up to 320Gbps Backplane bandwidth 

• Ring Stacking for Link Redundancy 

• Distributed Link Aggregation 

Power Supply: 

• Hot-swappable power supply module: PSM150 (Maximum Output Power: 150W) 

• Optional external redundant power supply: RPS150 (Maximum Output Power: 150W) 

Layer 2 Features: 

• Link Aggregation Control Protocol (LACP) 

• 4K VLAN 

• IEEE 802.1q VLAN/MAC VLAN/Protocol VLAN/QinQ/Private VLAN/GVRP 

• STP/RSTP/MSTP 

• IGMP Snooping 

• LLDP 

Quality of Service: 

• 8 priority queues 

• Supports IEEE 802.1P 

• DSCP QoS 

• Rate limit 

• Voice VLAN 

Security Strategies: 

• IP-MAC-Port-VID Binding 

• Access Control List (L2-L4 ACL) 

• 802.1x and RADIUS Authentication 

• Supports DoS defence 

• Port Security 

• SSL and SSH encryptions 

Management: 

• Web-based GUI 

• Command Line Interface 

• SNMP v1/v2c/v3 

• RMON (1, 2, 3, 9 group) 

• IP Clustering 

• Dual Image 



Page 39 of 40 

 

Kolicina: 1 kom 
 

 

1.  Ucenicka klupa (dvosed) / Dimenzije: 130x50x75 cm  - metalna konstrukcija školske klupe 

izrađena od okruglih cevi Ø27, plastificiranih u zeljenom dezenu. Ploča školske klupe izrađena od 

univera debljine 18 mm, kant traka ABS 2 mm, dimenzija ploče je 130x50 cm. Klupa mora imati 

podploču. 

2.  Ucenicka stolica / Metalna konstrukcija izrađena od okruglih cevi Ø22, plastificiranih u 

zeljenom dezenu. Sedište i naslon od bukovog ljuštenog furnira presovanog na debljinu od 8 mm, 

lakirano PU lakom u dva sloja. Visina sedišta: 45 cm.  

3.  Nastavnicka katedra sa jednom fiokom sa zakljucavanjem/ Dimenzije: 130x60x75 cm - 

metalna konstrukcija nastavnicke katedre izrađena od okruglih cevi Ø27, plastificiranih u zeljenom 

dezenu. Ploča nastavnicke katedre izrađena od univera debljine 18 mm, kant traka ABS 2 mm, dimenzija 

ploče je 130x60 cm. Katedra ima jednu fioku sa zakljucavanjem. 

4.Ucenicka klupa jednosed –trapez / Dimenzije: 80/60x50x75 cm  

-metalna konstrukcija od okruglih cevi Ø27 plastificirane u zeljenom dezenu. Ploca klupe je izradjena od 

univera debljine 18 mm, kant ABS 2 mm. Klupa poseduje podplocu i kukice sa strane za kacenje djackih 

torbi. 

5.Ucenicka klupa dvosed – za kabinet informatike / 140x60x75 cm  

- metalna konstrukcija od okruglih cevi Ø27 plastificirane u zeljenom dezenu. Ploca klupe je dimenzija 

140x60 cm,izradjena od univera debljine 18 mm, kant ABS 2 mm. Nadogradnja za monitor je izradjena 

od univera debljine 18 mm, kant ABS 2mm – dimenzije 130x20x26 cm. Sa obe strane predvideti nosace 

za kuciste.  

6.Daktilo stolica – za profesore u kabinetima sa sledecim minimalnim zahtevima 

 

-daktilo stolica, tapacirano sedište i naslon u štofu kategorije I crna boja, mehanizam za naslon, bez 

rukonaslona, liftomat, plastična baza, plastični točkići. 

7.Daktilo stolica – za kancelarije sa sledecim minimalnim zahtevima 

 

-daktilo stolica, tapacirano sedište i naslon u štofu kategorije I crna boja, mehanizam za naslon, plasticni 

rukonasloni, liftomat, plastična baza, plastični točkići. 

8.Konferencijska stolica – za profesore u zbornici sa sledecim minimalnim zahtevima 

 

-konferencijska stolica, tapacirano sedište i naslon u štofu kategorije Itamno plava boja, metalna 

konstrukcija, bez  rukonaslona 

9.Bela metalna školska tabla – za kabinete, sa sledecim minimalnim zahtevima 

 

-Dimenzije: širina 180cm x visina 120cm, prednja strana pocinkovani lim presvucen belom emulzijom, 

ram od eloksiranog aluminijuma, zadnja strana galvanizovana celicna ploca, da ima plasticni drzac 

markera, da može da prima magnete, uglovi od ABS plastike, potrebna montaža na zid 

10.Školski ormarić za zbornicu/ Dimenzije: 100x150x60 cm(širina, visina, dubina)–Dvokrilni orman za 

registratore i dokumentaciju. Gornja, donja i bočne strane  od univera debljine 18 mm, kant traka ABS 2 

mm, Ormarić ima dvoje vrata i bravicu sa zakljucavanjem, bez stakla, nema tockice nego fiksne noge. 

Razmakn između polica je minimalno 35cm (sa perforacijom – mogućnost promene raspored polica). 

Veza je montažno-demontažnog tipa uz korišćenje okova, s tim da veze sa spoljašnje strane nisu vidljive. 

Ručke ormana u sivoj boji dužine do 15cm. Dezen je Svetli Bor. 

11.Otvorene police za zbornicu i pedagoga/Dimenzije: 100x150x60 cm(širina, visina, dubina) – Nosivost 

35kg. Razmak polica optimalan za smeštaj registratora visine do 35cm. (sa perforacijom – mogućnost 

promene raspored polica). Gornja, donja i bočne strane  od univera debljine 18 mm, kant traka ABS 2 

mm, nema prednje strane. Dezen je Svetli Bor. 
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12.Radni sto za pedagoga/ Dimenzije: 160x75x100 cm (širina, visina, dubina)–Gornjai bočne ploče od 

univera debljine 25 mm, kant traka ABS 2 mm, zaobljenja na uglovima. Potrebne dve fioke sa bravicama. 

Dezen je Svetli Bor. 

13.Radni sto u zbornici/ Dimenzije: 220x75x120 cm (širina, visina, dubina)–Gornja i bočne ploče  od 

univera debljine 25 mm, kant traka ABS 2 mm, zaobljenja na uglovima. Radna ploča treba da ima 2 

otvora za kablove sa plastičnim maskama. Nisu potrebne fioke. Dezen je Svetli Bor. 

14.Školski orman za kabinete/ Dimenzije: 80x180x50 cm (širina, visina, dubina) – Dvokrilni orman sa 

fiokama u donjem delu. Gornja, donja i bočne strane  od univera debljine 18 mm, kant traka ABS 2 mm, 

Orman ima dvoje vrata, tri police razmaka najviše 35cm (sa perforacijom – mogućnost promene 

raspored polica), tri fioke u donjem delu i bravicu sa zakljucavanjem, bez stakla, nema tockice nego 

fiksne noge. Veza je montažno-demontažnog tipa uz korišćenje okova, s tim da veze sa spoljašnje strane 

nisu vidljive. Ručke ormana u sivoj boji dužine do 15cm. Dezen je Svetli Bor. 

15.Sto za zbornicu/ Dimenzije: 160x75x130 cm (širina, visina, dubina)–Gornja i bočne ploče  od univera 

debljine 25 mm, kant traka ABS 2 mm, nema zaobljenja na uglovima.Nisu potrebne fioke, povezati 

međusobno stolove montažno-demontažnom vezom uz korišćenje okova sa donje strane da nije vidljivo. 

Stolovi da budu povezani u vidu slova T. Potrebno pokrijavuce mat zaobljeno staklo debljine 6mm na 

svim stolovima.Peskirati naziv skole na svakom staklu velicine 25x5cm (širina, visina). Dezen univera je 

Svetli Bor. 

 

 

Понуђач је дужан да уз понуду достави каталог произођача у којима недвосмислено могу да се 

провере тражене минималне техничке карактеристике и да у њима обележи модел уређаја који 

нуди. Каталог може бити достављен на енглеском језику, а наручилац задржава право да по 

позове понуђача да достави превод делова каталога. 
 

 

 


