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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, 
бр. 124/12, 14/15 и 68/15), (у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о 
обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 
набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, 
бр. 86/15), чл. 37. Правилника о  ближем уређивању поступка јавне набавке 
и Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности број 11/2019, 
04 број 435-3/19 од 31.12.2019. године и Решења о образовању комисије за 
јавну набавку, 04 број 435-4/19 од 31.12. 2019. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА  

 
за јавну набавку мале вредности добара – рачунарски сервер, 

ЈНМВ бр. 11/2019 
 
Конкурсна документација садржи:  

Поглавље  Назив поглавља  Страна 
I Општи подаци о јавној набавци  3 
II  Подаци о предмету јавне набавке  3 

 
III 

Врста, техничке карактеристике 
(спецификација), квалитет, количина и 
опис добара, начин спровођења контроле 
и обезбеђивања гаранције квалитета, рок 
и место испоруке добара  

4 

 
 

IV 

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

16 

 
V 

Изјава у складу са чланом 75. Став 2. 
Закона о јавним набакама 

23 

VI Упутство понуђачима како да сачине 
понуду  

24 

VII Образац понуде  32 
VIII Модел уговора  37 
IX Образац трошкова припреме понуде  41 

X Образац изјаве о независној понуди  42 

 Укупно страна 42 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 
вредности у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују 
јавне набавке. 

 
2. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке ЈНМВ број 11/2019 су добра – рачунарски сервер 
 
Ознака из ОРН: 48821000 – мрежни сервери 
 
3. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

 
 Не спроводи се резервисана јавна набавка.  
 
4. Контакт (лице или служба)   
Лице за контакт: Мирослав Ђуђар,  Е - mail адреса: miroslav.djudjar@mij.rs  

 
 

 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

 
 
1. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке ЈНМВ бр. 11/2019 су добра – рачунарски сервер 

 
2.Партије 
Јавна набавка мале вредности није обликована по партијама.  
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 

 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 
Рачунарски сервер за складиштење података са пратећом опремом мора минимум да 
задовољава следеће карактеристике: 
  
   

CPU  Intel Core i3-8100 4-core 3.6 GHz 
  Processor ili odgovarajući 
CPU Architecture  64-bit x86 
Graphic Processors  Intel UHD Graphics 630 ili odgovarajući 
Floating Point Unit  da 
Encryption Engine  (AES-NI) 
Hardware-accelerated Transcoding  da 
System Memory  8 GB UDIMM DDR4 (2 x 4GB) 
Maximum Memory  64 GB (4 x 16 GB) 
Memory Slot  4 x Long-DIMM DDR4 
Flash Memory  5GB (Dual boot OS protection) 
Drive Bay  16 x 3.5-inch SATA 6Gb/s, 3Gb/s 
Drive Compatibility  3.5-inch bays: 
  3.5-inch SATA hard disk drives 
  2.5-inch SATA hard disk drives 
  2.5-inch SATA solid state drives 
Hot-swappable  da 
SSD Cache Acceleration Support  da 
Gigabit Ethernet Port (RJ45)  4 
10 Gigabit Ethernet Port  2 x 10GbE SFP+ SmartNIC port 
Jumbo Frame  da 
PCIe Slot  4 
  Slot 1: PCIe Gen 2 x4 (PCH) 
  Slot 2: PCIe Gen 3 x8 (CPU) 
  Slot 3: PCIe Gen 3 x4 (CPU) 
  Slot 4: PCIe Gen 3 x4 (CPU) 
  Slot 4 is preinstalled with a 10GbE network 
  adapter 
USB 3.1 Gen 2 (10Gbps) Port  2 x Type-C USB 3.1 Gen2 5V/3A 10Gbps 
  4 x Type-A USB 3.1 Gen2 5V/1A 10Gbps 
HDMI Output  1, HDMI 2.0 (up to 3840 x 2160 @ 60Hz) 
Form Factor  3U Rackmount 
LED Indicators  HDD 1-16, Status, LAN, storage expansion 
  port status 
Buttons  Power, Reset 
Maksimalne dimenzije servera (HxWxD)  130 × 481 × 575mm 
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Operating temperature  0 - 40 °C (32°F - 104°F) 
Relative Humidity  5-95% RH non-condensing, wet bulb: 27˚C 
  (80.6˚F) 
Power Supply Unit  500W(x2), 100-240V  
Fan System fan: 4 x 92mm, 12VDC 
Sound Level maksimalno 50 db(A) 
System Warning Buzzer 
 
 
SOFTWARE SPECIFIKACIJA: 
 
Operating System QTS 4.4.0 (embedded Linux) 
Supported Client Operating Systems 1. Apple Mac OS 10.7 or later 
 2. Linux and UNIX 
 3. Microsoft Windows 7, 8, and 10 
 4. Microsoft Windows Server 2003, 2008 
  R2, 2012, 2012 R2 and 2016 
Supported Browsers 5. Apple Safari 7 or later 
 6. Google Chrome 
 7. Microsoft Internet Explorer 10 or later 
 8. Mozilla Firefox 
Supported Languages Chinese (traditional and simplified), Czech, 
 Danish, Dutch, English, Finnish, French, 
 German, Greek, Hungarian, Italian, 
 Japanese, Korean, Norwegian, Polish, 
 Portuguese (Brazil), Romanian, Russian, 
 Spanish, Swedish, Thai, and Turkish 
Supported File Systems 9. Internal hard drive (EXT4) 
 10. External hard drive (EXT3, EXT4, 
  NTFS, FAT32, HFS+, and exFAT) 
  Note: To use exFat you must 
  purchase an exFAT driver license 
  from License Center. 
Network & Virtual Switch 11. TCP/IP: Dual stack (IPv4 and IPv6) 
 12. Jumbo frame 
 13. Port trunking（Link aggregation） 
  failover 
Web Server 14. HTTP/HTTPS Connections 
 15. Supports WebDAV Connection 
 16. Supports Virtual Host (Max: 32) 
 17. Importable SSL Certificate 
 
 

 
 

Security 18. Network access protection with auto- 
  blocking (SSH, Telnet, HTTP(S), FTP, 
  CIFS/SMB, and AFP) 
 19. Host access control for shared folders 
  (CIFS/SMB) 
 20. AES 256-bit folder-based and volume- 
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  based encryptions which are validated 
  by FIPS 140-2 CAVP (Cryptographic 
  Algorithm Validation Program) 
 21. 256-bit external drive encryption 
  (AES)  
Storage Management 22. Supported RAID types: RAID 0, 1, 5, 
  6, 10, 50, 60, JBOD, Single 
 23. RAID Hot Spare and Global Hot 
  Spare 
 24. RAID Rebuild Speed Customization 
 25. Online RAID capacity expansion 
iSCSI (IP SAN) 26. iSCSI targets with multiple LUNs per 
  target 
  Note: The maximum number of 
  targets is 256. 
 27. LUN mapping and masking 
 28. Online LUN capacity expansion 
 29. SPC-3 persistent reservation 
Notification Center 30. Added support for sending 
  notifications via SMS providers, 
  including Nexmo, Twilio, and 
  Clickatell. 
 31. Added Outlook as an SMTP service 
  option. 
 32. Added support for sending 
  notifications via instant messaging 
  applications, including Skype and 
  Facebook Messenger. 
 33. Added support for Overview and 
  History in Notification Center. 
Power Management 34.         Wake-on-LAN (WoL) 
 35. IPMI Management Module [x89] 
 36. Standby mode for internal drives 
 37. Scheduled power on and off 
Access Rights Management 38.          Multiple user creation 
 39. User data importing and exporting 
 40. User quota management 
 41. Local user access control (AFP, 

  

CIFS/SMB, FTP, and WebDAV) 
 
 
 
 

Domain Authentication 42.          Microsoft Active Directory (AD) and 
  domain controller support 
 43. LDAP server and client 
 44. Domain user login (AFP, CIFS/SMB, 
  FTP, and File Station) 
Cloud 45.          Free host name registration (DDNS) 
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 46. Optional myQNAPcloud SSL 
  certificates (DDNS) 
 47. Auto router configuration using UPnP 
 48. Web-based file manager with HTTPS 
  2048-bit encryption. 
Sync 49.          File syncing across multiple devices 
  with SSL secure connection 
 50. Selective synchronization for specific 

 

 folders or subfolders 
Team folders as file center for better 
collaboration  
File sharing using email links. 

51. 

52. 
 
Resource Monitor 53.          Monitoring of NAS system resources 
  such as CPU, memory and network 
 54. Monitoring of NAS storage resources 
  such as volumes, RAID, and disk 
  activity 
 55. Monitoring of NAS application 
  resource use 
 56. Creation of extra swap space when 
  SSDs are installed 
Helpdesk 57.          Reporting of issues to the QNAP 
  support team, with automatic 
  collection of system information 
 58. Remote connection between QNAP 
  support engineers and NAS for issue 
  resolution (with user permission) 
Web Administration 59.          Multi-window, multitasking system 
  management 
 60. Smart toolbar and dashboard for 
  system status display 
 61. SNMP versions 2 and 3 
 62. Resource monitor 
File Server 63.          File sharing across Windows, Mac, 
  and Linux/UNIX 
 64. Microsoft networking 
 65. Windows ACL 
 66. Advanced folder permissions (AFP, 
  CIFS/SMB, and FTP).. 

FTP Server 
67.          FTP over SSL/TLS (explicit) 
68.          FXP support 

 
   
File Station 69.          Cloud drive mounting for Google 
  Drive, Dropbox, Microsoft OneDrive, 
  Microsoft OneDrive for Business, 
  HiDrive, Amazon Cloud Drive, Yandex 
  Disk and Box 
 70. Remote shared folder mounting 
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  (CIFS/SMB, FTP, and WebDAV) 
 71. Document viewing using Office 
  Online, Google Docs, and Chrome 
  extension 
 72. Microsoft Office file editing using 
  Google Docs, Sheets, and Slides 
Filing 73.          Auto filing 
 74. Recipe function 
 75. Archiving through iSCSI, USB, DVD 
  and remote NAS 
 76. Advanced settings  
Transcode Management 77.          Video transcoding (240p, 360p, 480p, 
  720p and 1080p resolution) 
 78. Automatic video transcoding for 
  watched folders 
 79. Hardware-accelerated transcoding 
 80. Embed subtitles into videos for 
  background transcoding 
Hybrid Backup Sync 81.          Cloud storage backup to Amazon 
  Glacier, Amazon S3, Azure Storage, 
  Google Cloud Storage, HKT Object 
  Storage, OpenStack Swift, WebDAV 
 82. Cloud storage syncing with Alibaba 
  Cloud, Amazon Drive, Amazon S3, 
  BackBlaze B2, Box, Dropbox, 
  OneDrive, Google Drive, HiDrive, 
  hubiC, OneDrive, OneDrive For 
  Business, ShareFile, Yandex.Disk 
 83. RTRR server & client with bandwidth 
  control 
 84. Rsync server with download 
  bandwidth control 
Photo Station 85.          Photo organization by thumbnail, list, 
  timeline, or folder 
 86. Virtual and smart albums 
 87. Validity control for album sharing 
 88. Photo tagging with text, colors, and 

  

Ratings 
 
 
 
 
 

Music Station 89.          Music playing and sharing through 
  web browsers 
 90. Music streaming to multiple devices 
 91. Changing of album covers through 
  Google search or by uploading photos 
 92. Internet radio (MP3) 
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iTunes Server Audio and video sharing for Windows & Mac 
 iTunes  
Video Station 93.          Video organization by thumbnail, list, 
  timeline, or folder 
 94. Virtual and smart collections 
 95. Video tagging with text, colors, and 
  ratings 
 96. Video link sharing through social 
  media and email 
Virtualization Station 97.          Virtual machine creation (Windows, 
  Linux, Unix, and Android) 
 98. Virtual machine importing, exporting, 
  cloning, snapshot capturing, backup, 
  and restoration 
 99. Console display using HDMI output 

 100. 
(QVM) 
HTML5-based shared remote console  

Container Station 101. Support for LXC and Docker 
 102. Application downloading from 
 the built-in Docker Hub Registry 
 103. One-click installation 
 104. Container importing and 
 exporting 
Sirch 105. Full-text search 
 106. Data distribution using a bar 
 chart  
 107. Previews for photos, music, 
 videos, PDFs, Gmail, and others 
 108. Advanced search operators 
 and search scope 
VR Pro 109. Free 8 built-in camera 
 channels for all models 
 110. Expandable up to 128 camera 
 channels 
 111. Support for using QVR Pro as 
 the motion detector 
 112. Camera management across 

 

different networks 
 
 
 
 
 

VR Pro Client (Desktop) 113. Instant switch between Live 
 and Playback modes 
 114. Dynamic and adjustable 
 layouts for camera and E-map views 
 115. dewarp technique for 
 dewarping fisheye and 360-degree 
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 cameras 
 116. Region of interest for each 
 Channel 
VR Pro Client (Mobile) 117. Instant switch between Live 
 and Playback modes 
 118. Cross-platform support: 
 Android and iOS 
 119. Various advanced monitoring 
 options, including sequential mode, 
 PTZ control, auto cruising, and preset 
 point control 
 120. Support for receiving Instant 
 push notifications 
VR Center 121. Support for managing up to 
 128 VR Pro servers 
 122. Statistical graphics for 
 visualizing event data 
 123. Log management for all added 

 

Servers 
124.         Integration with VR Pro Client for central 
monitoring across multiple servers  

VR Guard 125. Failover solution designed for 
 VR Pro to ensure server availability 
 126. Viewing task details during the 
 failover period 
 127. Automatic switch between 
 Standby and Takeover modes based 
 on the VR Pro server status 
VR Pro CamPack Support for more camera manufacturers and 
 models  
USBCam2 128. Support for configuring USB 
 webcams as ONVIF IP cameras 
 (remotely manageable) 
 129. Support for monitoring live 
 views (no other apps required) 

 

130. Support for RTSP 
 
 
 
 
 
 
 

Surveillance Station 131. Support for up to 5,000 IP 
 cameras 
 132. 8 free camera licenses 
 133. Instant playback for recent 
 surveillance events 
 134. Visual options for e-maps 
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VPN Service 135. VPN server 
  Friendly graphical overview 
  page. 
   Secure remote access with 
  PPTP, L2TP/IPSec, OpenVPN 
  protocol. 
   Support for a maximum of 100 
  clients. 
DLNA Server 136. Support for DLNA/UPnP TVs 
 and players such as PlayStation 4 and 
 Xbox One 
 137. Support for CUE indexing file 
 for APE and FLAC 
NAS CMS 138. Monitoring of multiple NAS 
 devices 
 139. Utilization history reports 
 140. Unified configuration 
 management 
 141. Monitoring of NAS devices 
 behind NAT routers 
 142. Note: The application is 
 available in the App Center and in 
 virtual appliance marketplaces 
 (VMware vSphere ESXi and Microsoft 
 Hyper-V). 
OceanKTV 143. YouTube video streaming  
 144. Sorting by artist, language, 
 and favorites 
 145. Effects such as tuning echo, 
 key, and applause 
 146. Playlist control with a mobile 
 application 
Finder Pro 147. NAS location on the same 
 local network 
 148. NAS shared folder mounting 
 149. Basic setting configuration 
 (firmware, SMTP server, and network 
 settings) 
 150. Storage Plug & Connect 

 

(Windows only) 
 
 

App Center 151. Official and community 
 software add-ons 
 152. Automatic updates and 
 notifications for new versions 
 153. Repository for imported third- 
 party content 
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 154. User-specified volume for 
 storing applications 
AirPlay & Chromecast 155. Video, photo and music 
 streaming to Apple TV or Chromecast 
 using the following: 
  NAS applications: File Station, 
  Music Station, Photo Station, 

  
and Video Station 
 

Download Station 156. PC-less downloads 
 (BitTorrent, FlashGet, FTP/FTPS, 
 HTTP/HTTPS, QQDL, and Thunder) 
 Note: 
   The application supports a 
  maximum of 500 tasks. 
    The maximum number of 
  concurrent downloads for Intel 
  and AMD x86-based NAS 
  devices is 90 (30 BT/PT, 30 
  HTTP, 30 FTP) 
    The maximum number of 
  concurrent downloads for 
  ARM-based NAS devices is 30 
  (10 BT/PT, 10 HTTP, 10 FTP) 
Notes Station 3 157. Insert Evernote Notes in Notes 
 Station 3 
 158. Enable Embedding YouTube 
 video into Notes 
 159. Table creation using the insert 
 table editor  
HD (HybridDesk) Station 160. Photo, video, and music 
 playback on TV through HDMI 
 161. Support for Chrome and 
 Firefox  
 162. Support for international 
 keyboards and mouse input 
 163. User login permissions 
 Note: The decoding capability of the CPU and 
 graphics card may affect playback of some 

 

video files. 
 
 
  

Linux Station 164. Usage of the NAS as a Linux- 
 based computer 
 165. Support for Ubuntu 14.04, 
 Ubuntu 16.04 and Ubuntu Kylin 16.04 
 166. Application downloading and 
 usage from the Ubuntu Software 
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 Center  
 167. Remote desktop for remote 

 
monitoring and accessing of Ubuntu 
 

Contacts 168. One-way scheduled sync of 
 contacts from multiple Google 
 accounts 
 169. Contact importing from CSV or 
 vCard 3.0 files 
 170. Contact exporting to CSV or 
 vCard 3.0 files 
 171. Duplicate contact searching 

 
and merging 
 

IFTTT Agent 172. Daily task automation 
 173. Social media data archiving 
 174. File synchronization between 
 the NAS and various cloud services 
 175. System event notifications, 
 Skype, Gmail, and mobile phones 
General Notes 176. Designs and specifications are 
 subject to change without notice. 
 177. Some features may vary by 
 model.  
 178. QTS does not support DRM 
 content and some IPv6 services. 
 179. Some data encryption features 
 may be unavailable because of 
 country-specific legislative restrictions. 
Features 180. Telnet, Support for wireless ad 
 hoc networks 
IoT Suite Lite 181. Launch your IoT application 
 with the shortest time and least 
 human force 
 182. Supports multiple protocols 

 

(MQTT, HTTP and CoAP) and dashboards, and 
allows for the quick connection of development 
boards along with multiple sensors 
183.         The graphical rules engine provides drag-
and-drop blocks with connection nodes, making it 
flexible to form a workflow 
184.     The customizable dashboard offers great 
advantages to help monitor important information 
of connected IoT devices.  

AWS Greengrass 185. Respond to Local Events in 
 Near Real-time 
 186. Operate Offline 
 187. Secure Communication 
 188. Simplified Device 
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 Programming with AWS Lambda 
RM+ 189. Centralized Remote 
 Management solution designed for IT 
 Teams in every industry relying on 
 networked computing devices. 
 190. Remote Management of 
 Windows, Linux and IPMI compatible 
 devices 
 191. Offers you threshold based 
 alerts to fix performance problems 
 before they impact your users, 
 applications and the business. 
 192. Supports many active monitors 
 like CPU Utilization, Memory 
 Utilization, Disk Utilization, CPU 
 Temperature, CPU Fan speed, and 
 many more, giving complete visibility 
 for administrators across all the 
 mission critical computing devices. 
Security Counselor 193. Multiple Security Policies 
 (Basic/Intermediate/Advanced/Custo 
 m).  
 194. Checks NAS settings for 
 security weaknesses. 
 195. Integrates with existing anti- 
 virus services. 
 196. Integrates with existing anti- 
 malware services. 
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PROPRATNA OPREMA: 
 

1. 1x - Qnap QM2-2P-244A dual M.2 22110/2280 SATA SSD expansion card, ili 
odgovarajući (Raid Contorler NVMe Cacheing) 

 
2. 2x - SSD M.2 512GB SAMSUNG 970 PRO MZ-V7P512BW/EU, ili odgovarajući 

(SSD NVMe za Cacheing) 
 

3. 16x - Seagate Seagate Exos X14 10TB ST10000NM0478, ili odgovarajući 
(100% kompatibilan HDD za skladistenje podataka namenjen za storage servere) 

 
4. 1x - Qnap šine za rek 3U, RAIL-A03-57, ili odgovarajući, dužina 710mm 

(Sine za instalaciju servera u rek ormar) 
 

5. 2x - SFP+ kabl za direktnu 10Gigabit SFP+ konektori, dužine 3m 
(DAC – Direct Attach Cable za direktnu vezu servera I network opreme) 

 
 
 
Напомене: 
 

- Понуђач је дужан да уз понуду достави слику и техничке карактеристике понуђених добара из 
којих се недвосмислено може утврдити да понуђено добро испуњава захтеве наручиоца. У 
супротном понуда понуђача ће бити неоговарајућа. 

- Добра се испоручују на адресу наручиоца 
- Понуђач је дужан да изврши монтажу, инсталацију, повезивање сервера са постојећим 

системом и пуштање у рад. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 

75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 
 

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

 
Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар; 
2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних 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; 
4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 
предмет јавне набавке. 
5) да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа: 
 
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре или извод из регистра 
надлежног Привредног суда; 
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и његов законски 
заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране 
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 
5) Изјава о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач 
нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
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Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, предузетник као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:  
 
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 
одговарајућег регистра; 
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежне полицијске управе 
Министарства унутрашњих послова да није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре;  
3) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода; 
4) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране 
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 
5) изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
Доказ из. тач. 2) и 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, физичко лице као 
понуђач, доказује достављањем следећих доказа:  
 
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 
одговарајућег регистра; 
2) уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио 
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода;  
3) важеће дозволе за обављање одговарајуће делатности, издате од стране 
надлежног органа, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом; 
4) изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
Доказ из тач. 1) 2 3) не може бити старији од два месеца пре отварања понуда. 

 
1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. 
Закона, и то:   

 
1) Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним 
финансијским и пословним капацитетом што подразумева: 
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- да је понуђач остварио приход од добара и услуга за обрачунску 2019. 
годину који је минимум двоструко већи од вредности понуде и да му рачун 
није био у блокади више од три дана, у преиоду од 01.01.2019. до 
објављивања јавног позива. 
 

2) Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним 
кадровским капацитетом што подразумева да понуђач у радном односу има: 
 
- најмање троје запослених или радно ангажованих сервисера за ИТ опрему са 
минимум 12 месеци радног искуства. 
 
Доказ: Као доказ испуњености додатног услова дефинисаног под тачком 2, понуђач 
је дужан да уз понуду, достави  
- фотокопије обрасца М-А или М-3-А или других одговарајућих образаца из којих 

се види да су радници пријављени на пензијско осигурање (за сваког радника 
појединачно); 

- фотокопије уговора о раду или радном ангажовању; 
- „CV“/биографију из ког се може утврдити радно искуство на месту сервисера од 

минимум 12 месеци и својеручно потписану Изјаву под пуном кривичном и 
материјалном одговорношћу о радном искуству на пословима сервисера за ИТ 
опрему, рачунајући од објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки. 

 
3) Право на учешће у поступку има понуђач ако располаже неопходним пословним 
капацитетом што подразумева да је понуђач овлашћен зa прoдajу oригинaлних 
предметних добара, што се односи на понуђени сервер, а не и на пропратну 
опрему. 
 
Доказ: Као доказ испуњености додатног услова дефинисаног под тачком 3, понуђач 
је дужан да уз понуду, достави пoтврду/изjaву издaту oд прoизвoђaчa предметне 
опреме oднoснo лoкaлнe кaнцeлaриje прoизвoђaчa oпрeмe зa тeритoриjу РС, кojoм 
сe пoтврђуje дa je пoнуђaч oвлaшћeн зa прoдajу oригинaлних предметних добара 
за наведени бренд. Потврда/изјава мoрa бити нaслoвљeнa нa нaручиoцa, 
прeдмeтну jaвну нaбaвку, оверена и потписана од стране овлашћеног лица 
Произвођача опреме или представништва произвођача опреме за територију 
Републике Србије. 
Уколико је документ на страном језику обавезно је доставити и оверен превод од 
судског тумача. 

 
1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 

Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4) Закона а услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део 
набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 
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1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно.   
Услов из члана 75. став 1. тач. 4) Закона, дужан је да испуни понуђач из 
групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је 
неопходна испуњеност тог услова. 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве, 
којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом, изузев доказа за које је 
захтевано да се достављају уз понуду. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање.   
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.   
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача, потписану од стране овлашћеног лица подизвођача 
и оверену печатом.   
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.  
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. Понуђач није дужан да доставља на 
увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа.  
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.  
Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску понуду када 
се доказ доставља у изворном електронском облику.  
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, 
јавним бележником или другим надлежним органом те државе.  
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од 
стране надлежних органа те државе.  
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.   
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

     
И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив понуђача] у 
поступку јавне набавке добара – рачунарски сервер ЈНМВ бр. 11/2019 испуњава све 
обавезне услове из члана 75. Закона и додатне услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то:  

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

одговарајући регистар;  
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

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

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

5) Понуђач испуњава додатне услове дефинисане конкурсном 
документацијом предметног поступка јавне набавке изузев услова за које 
се докази достављају уз понуду. 

 
 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________ 
 
Напомена:Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.   
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

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

И З Ј А В У  
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача] у 
поступку јавне набавке добара – рачунарски сервер ЈНМВ бр. 11/2019  испуњава све услове из 
чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 

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

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

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

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

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.   
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V  ИЗЈАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 75. СТАВ 2. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА  

 
У складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 
број 124/12, 14/2015 и 68/2015) изјављујем да сам при састављању понуде за 
јавну набавку добара – рачунарски сервер ЈНМВ бр. 11/2019, поштовао обавезе 
које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да немам забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
У _____________________                      Потпис овлашћеног лица  
 
Дана:____________                         М.П.                                             

______________________________  
 
 
 
Напомене:  
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и оверити печатом образац. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                   Конкурсна документација за ЈНМВ 10/2019                         24/ 42 
 

 
 

 

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА  
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.   
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.   
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
Понуду доставити на адресу: Музеј Југославије, Београд, Михаила Мике Јанковића 6 у 
Београду, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добара – рачунарски сервер ЈНМВ 
бр. 11/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 24.02.2020. године до 10 часова. Отварање понуда је 
24.02.2020. године у 10,30 часова. 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат 
пријема понуде.   
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.  
 
3. ПАРТИЈЕ 
 
Јавна набавка мале вредности није обликована по партијама  
 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде.  
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Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.   
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Музеј Југославије, 
Београд, Михаила Мике Јанковића 6, у Београду, са назнаком:  
„Измена понуде за јавну набавку добара – рачунарски сервер ЈНМВ бр. 11/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или  
„Допуна понуде за јавну набавку добара – рачунарски сервер ЈНМВ бр. 11/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или  
„Опозив понуде за јавну набавку добара – рачунарски сервер ЈНМВ бр. 11/2019 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или  
„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – рачунарски сервер ЈНМВ бр. 
11/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача 
и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.  
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда.  
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
 
7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 
набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  Понуђач у Обрасцу понуде 
наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке 
поверити подизвођачу.   
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). Понуђач у 
потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.   
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова.  
 
8.  ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА  
 
Понуду може поднети група понуђача.  
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 2) 
Закона и то податке о:   

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

• опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора.  
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 
поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.).  
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.   
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара.  
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. Ако задруга подноси 
заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 
јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари.  
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Плаћање за испоручена добра је у року од 45 дана од дана испоруке. 
Рачун се доставља на адресу седишта Наручиоца.  
 
9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. У случају 
истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од 
понуђача продужење рока важења понуде.  
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду.  
 
9.3. Други захтев 
Понуђач наводи цену у динарима без и са пдв-ом (у обрасцу понуде). 
Гарантни рок минимум 2 године од дана пуштања у рад. 
Максимални рок испоруке 50 дана од дана закључења уговора. 
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10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА  
ЦЕНА У ПОНУДИ  
 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 
свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће 
се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  
У цену је урачунато све што је наведено по техничкој спецификацији.  
Цена је фиксна и не може се мењати.   
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона.  
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  
 
11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 
СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ 
БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ 
ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ 
СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ   
 
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и 
у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике.  
 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И  
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА  
 
Меница за озбиљност понуде - Понуђач је дужан, да уз понуду, на име средства 
финансијског обезбеђења за озбиљност понуде, са картоном депонованих потписа, 
достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у 
корист Наручиоца, са меничним овлашћењем за попуну у висини од 5% од понуђене 
цене, без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим од рока важења понуде, са клаузулом 
„без протеста“ и „по виђењу“ на име гаранције за озбиљност понуде. 
 
Наручилац ће уновчити меницу уколико понуђач након истека рока за подношење 
понуда повуче, опозове или измени своју понуду или уколико понуђач којем буде 
додељен уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци. 
 
Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно Закону 
регулише ову област. 
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Изабрани понуђач је дужан да пре, а најкасније приликом закључења уговора 
достави: 
Средство финансијског обезбеђења отклањање грешака у гарантном року - Понуђач је 
дужан, да приликом закључења уговора достави, бланко сопствену меницу, која мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница 
мора бити оверена у складу са статусном документацијом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично 
овлашћење – писмо  оверено у складу са статусном документацијом, са назначеним 
износом од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 
колико и најдужа гаранција. 
 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Понуђач је дужан, да 
приликом закључења уговора достави, бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора 
бити оверена у складу са статусном документацијом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично 
овлашћење – писмо  оверено у складу са статусном документацијом, са назначеним 
износом од 10%  од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке 
коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 
30 дана дужи од рока за испоруку добара. 
 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Заинтересовано лице може, у писаном облику на e-mail: miroslav.djudjar@mij.rs тражити 
од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.   
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.   
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ  бр. 11/2019”.  
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. По истеку рока 
предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује 
конкурсну документацију.   



                   Конкурсна документација за ЈНМВ 10/2019                         29/ 42 
 

 
 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.   
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона.  
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И  
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА   
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).   
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 
оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући 
наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.   
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.   
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву.   
 
16.  ДОДАТНО  ОБЕЗБЕЂЕЊЕ  ИСПУЊЕЊА  УГОВОРНИХ  ОБАВЕЗА  
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ  
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне 
набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет 
набавке који није истоврстан предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу 
буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда наручиоцу 
банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна 
и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у 
висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине 
понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) 
дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро 
извршење посла мора да се продужи. 
 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ  
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена 
цена“.  
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18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ 
ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ   
 
У ситуацији када постоје две или више понуда у којима буду понуђене исте цене 
односно када постоје једнаке понуде, у циљу задовољења начела економичности и 
ефикасности јавне набавке, најповољнија понуда изабраће се путем жреба, у присуству 
овлашћених преставника понуђача којима ће бити упућен Захтев за присуство 
 
19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА   
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуда. 
 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ  
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА  
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 
 
21. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА  
ПОНУЂАЧА   
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 
или пословно удружење у њихово име.   
Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском 
поштом на e-mail: miroslav.djudjar@mij.rs или препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом 
захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, 
односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. Уколико се захтевом за заштиту 
права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне 
документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од стране 
наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања и  уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2.  закона  
указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности , а наручилац исте није 
отклонио.   
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 
5 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки и интернет страници 
наручиоца.  



                   Конкурсна документација за ЈНМВ 10/2019                         31/ 42 
 

 
 

 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку 
јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 
поднео пре истека тог рока.   
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.   
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 
60.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-30678845-06, позив на број: подаци о броју или 
ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права, сврха: такса за 
ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту, корисник: Буџет Републике Србије).   
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона.  
 
22. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  

 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 
8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. 
Закона.   
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 
рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 
Закона.   
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добара – 
рачунарски сервер ЈНМВ бр. 11/2019 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  

Адреса понуђача: 
 

 

Матични број понуђача: 
 

 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 
 

Телефакс: 
 

 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО   

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

1)   Назив подизвођача:  

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

  Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2)   Назив подизвођача:  

 
 

 Адреса:  

 
 

 Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

  Име особе за контакт:  

  Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

1)  Назив  учесника у заједничкој понуди:  

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
2)  

Назив  учесника у заједничкој понуди:  

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
3)  

Назив  учесника у заједничкој понуди:  

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 
Напомена: 
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у 
заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ добара – рачунарки сервер ЈНМВ бр. 11/2019, са 
структуром цене 

 
У складу са захтевом и упутствима за подношење понуде и дефинисаном спецификацијом 
за наведену јавну набавку нудимо вам следеће:  

Редни 
број 

Назив ставке Јединица 
мере 

Количина Јединична 
цена без 
ПДВ-а 

Вредност без 
ПДВ-а 

Вредност са 
ПДВ-ом 

1. Рачунарски сервер за 
складиштење података са 
софтвером  у складу са 
спецификацијом 

комад 1    

2. Qnap QM2-2P-244A dual M.2 
22110/2280 SATA SSD 
expansion card, ili odgovarajući 
(Raid Contorler NVMe Cacheing) 

комад 1    

3. SSD M.2 512GB SAMSUNG 970 
PRO MZ-V7P512BW/EU, ili 
odgovarajući (SSD NVMe za 
Cacheing) 

комад 2    

4. Seagate Seagate Exos X14 10TB 
ST10000NM0478, ili 
odgovarajući (100% 
kompatibilan HDD za 
skladistenje podataka namenjen 
za storage servere) 

комад 16    

5. Qnap šine za rek 3U, RAIL-A03-
57, ili odgovarajući, dužina 
710mm  

комад 1    

6. SFP + kabl za direktnu 10Gigabit 
SFP+ konektori, dužine 3m 

комад 2    

 Укупна понуђена цена без ПДВ-а  

 Укупна понуђена цена са ПДВ-ом  

 
Произвођач сервера под тачком 1. _______________________________,  

 
Модел сервера под тачком 1.  _________________________________, 
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Рок испоруке ______ дана од дана закључења уговора о јавној набавци. 
 
Гарантни рок _____ месеци од дана пуштања у рад система. 

 
НАПОМЕНА: Понуђач је дужан да искаже вредност, у коју су урачунати сви трошкови 
наведени у спецификацији, са свим манипулативним трошковима, 

 
Рок важности понуде _______ дана од дана јавног отварања понуда. 

 
Понуђач је дужан да упише све елементе захтеване Обрасцем понуде 

 
Напомена: 
Рок важности понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуде. 

 
Наводимо да смо проучили Конкурсну документацију и модел уговора, и прихватамо 
све услове и обавезе из наведених докумената.  

 
Под пуном материјалном одговорнишћу потврђујемо да ћемо добра, која су предмет понуде, 
испоручити у складу са захтеваним карактеристикама и условима квалитета који су назначене 
у тачки 3. Конкурсне документације: „Захтевани услови који се односе на врсту, 
карактеристике (спецификације), квалитет  и опис добара која су предмет јавне набавке.“ 

 
           Датум                          Понуђач  

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

 
 

МУЗЕЈ ЈУГОСЛАВИЈЕ, БЕОГРАД, са седиштем у Београду, ул. Михаила Мике Јанковића 6, из 
Београда, матични број: 17156390, ПИБ 100287514, рачун бр. 840-1620-21 који се води код 
Управе за трезор, кога заступа директорка мр Неда Кнежевић (у даљем тексту: Наручилац) 
са једне стране  

и 
____________________________________________ са седиштем у ____________, ул. 
________________________, матични број: _________________, ПИБ: ________________, 
рачун број: _____________________ код _______________, кога заступа _______________ (у 
даљем тексту:  Добављач) 

и 
 
понуђачи као учесници заједничке понуде:________________________________________                              
(Називи понуђача се наводе само у случају подношења заједничке понуде). 
 
са подизвођачем у понуди: ________________________________________________ 
(Називи подизвођача се наводе само у случају подношења понуде са подизвођачем). 
 
закључили су дана ______.2020. године 

 
УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

Члан 1. 
Уговорне стране констатују: 
 
Да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 
14/2015 и 68/2015), спровео поступак јавне набавке мале вредности број: ЈНМВ 11/2019 за 
набавку добара „Рачунарски сервер“, према називу и ознаци из општег речника набавки 
48821000 - мрежни сервери, ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
Да је Добављач доставио понуду, број: ________ од ________2020. године, чији се образац 
понуде налази у прилогу Уговора и саставни је део истог. 

ПРЕДМЕТ 
Члан 2. 

Предмет Уговора је испорука добра – рачунарског сервера са пратећом опремом, сагласно 
спецификацији из Конкурсне документације предметног поступка јавне набавке и понуде 
број: ________ од  _______2020. године (у даљем тексту: Понуда), са ценом која је саставни 
део. 
 
Добављач се обавезује да ће добра које су предмет овог Уговора, испоручи у року  
назначеном у спецификацији. 
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ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 3. 

Уговорна цена у складу са Обрасцем структуре цена из Конкурсне документације, укупно 
износи ______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом. 
 
Цене добра које је предмет овог уговора непроменљива је у периоду важности овог 
уговора, без обзира на време извршења и друге околности које утичу на формирање цена 
предметног добра. 

 
Плаћање за испоручена добра је у року од 45 дана од дана испоруке 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 
Члан 4. 

Наручилац се обавезује да плати уговорену цену на рачун Извршиоца, по цени из Понуде и 
на начин дефинисан чланом 3. овог уговора. 

 
У случају прекорачења рока из члана 3. став 3. овог уговора, Наручилац дугује Извршиоцуи 
износ законске затезне камате. 

ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА 
Члан 5. 

Добављач се обавезује да обавезу  из члана 2. овог уговора  изврши у складу са законом, 
правилима струке, техничким прописима, нормативима и стандардима, под условима из 
Уговора, придржавајући се спецификације, техничког описа и техничких карактеристика и 
других услова из Конкурсне документације. 
 
Ако испоручена добра која је Добављач испоручио по захтеву Наручиоца, не одговарају 
неком од елемената садржаном у Конкурсној документацији и прихваћеној Понуди, 
Добављач одговара по законским одредбама о одговорности за неиспуњене обавезе.  
 
У случају наступања ситуације предвиђене претходним ставом овог члана, Наручилац има 
право да изврши повраћај добра на терет Извршиоца. 
 
За свако непридржавање обавеза из прихваћене Понуде, од стране Извршиоца, Наручилац 
има право на једнострани раскид Уговора. 

 
Наручилац када раскида Уговор, из разлога наведених у ставу 4. овог члана, као и других 
разлога утврђених законом, дужан је то саопштити Извршиоцу у писменој форми. 
 

Члан 6. 
Добављач гарантује за квалитет добара и преузима све законске обавезе које се односе на 
отклањање последица које настану испоруком неодговарајућег квалитета.  
 

Члан 7. 
Ако Добављач касни са испоруком добара наручилац ће активирати средства обезбеђења. 
 
Добављач је дужан да у тренутку закључења овог уговора наручиоцу достави: 
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Средство финансијског обезбеђења отклањање грешака у гарантном року - Добављач је 
дужан, да приликом закључења уговора достави, бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена у складу са статусном документацијом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо  
оверено у складу са статусном документацијом, са назначеним износом од 10%  од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум колико и најдужа гаранција. 
 
Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла - Добављач је дужан, да 
приликом закључења уговора достави, бланко сопствену меницу, која мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 
оверена у складу са статусном документацијом и потписана од стране лица овлашћеног за 
заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено менично овлашћење – писмо  
оверено у складу са статусном документацијом, са назначеним износом од 10%  од укупне 
вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих 
потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном 
овлашћењу – писму. Рок важења менице је минимум 30 дана дужи од рока за испоруку 
добара. 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 8. 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно.  
 
Уколико спорови између Наручиоца и Извршиоца не буду решени споразумно, уговара се 
надлежност суда у Београду. 

Члан 9. 
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних 
страна.  
 
Овај уговор се закључује до извршења уговорних обавеза. 
 
Овај уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране овлашћених 
лица уговорних страна. 
 
Све што није регулисано одредбама овог уговора, примениће се одредбе Закона о 
облигационим односима. 

 
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветних примерака, од којих 2 (два) примерка 
задржава Наручилац за своје потребе, а 2 (два) Добављач. 
     
          За НАРУЧИОЦА                                                           За ИЗВРШИОЦА                                                        

  
__________________________                               _____________________________     
         мр Неда Кнежевић                                                     
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НАПОМЕНА: Модел Уговора понуђач је дужан да потпише и овери својим печатом чиме 
потврђује да је сагласан са одредбама истог.  
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  
 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 
следи у табели: 
 

ВРСТА ТРОШКА  ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА  
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

       Датум:                    М.П.  Потпис понуђача  

__________________________                                       ____________________________________ 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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

ИЗЈАВУ   

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
    

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке мале вредности добара – рачунарски сервер ЈНМВ бр. 
11/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 
заинтересованим лицима. 

 
 
 
 Датум:  М.П.  Потпис понуђача  

____________________                                     _______________________________
   

 
 

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

 
 
 


