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На основу члана 39., 40. став 1, члана 40а став 2. тачка 1. и 61. Закона о јавним набавкама 
(“Службени гласник Републике Србије”, број 124/12, 14/15 и број 68/15), у даљем тексту: 
Закон) и члана 6. и 8. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова (“Службени гласник 
Републике Србије”, број 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ-У-
10/2018 број 1989/2018 од 10.10.2018. године и Решења о образовању комисије за јавну 
набавку ЈНМВ-У-10/2018 број 1989-1/2018 од 10.10.2018. године, припремљена је: 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 

за јавну набавку мале вредности услуга – Дигитална учионица 
ЈНМВ-У-10/2018 

Садржај конкурсне документације 
 

 
1. НАСЛОВНА СТРАНА 
2. САДРЖАЈ СА УПУТСТВОМ 
3. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ..................................страна 3 
4. ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ..................................................страна 4 

5. 
ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 
УСЛУГЕ, НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА (образац 1)............страна 5 

6. 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА................................................................................................................страна 7 

7. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ.........................страна 11 
8. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (образац 2)..........................................................................страна 19 
9. МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА (образац 3)...............................................страна 23 

10. 
ОБРАЗАЦ СТУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ (образац 
4)                    ............................................................................................................................... 
страна 28 

11. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ. (образац 5)...........................страна 31 
12. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (образац 6)............................страна 32 

13. 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА. 
(образац 7)...............................................................................................................страна 33 

14. 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА  
( образац 8) .............................................................................................................страна 34 

 
 
                                                                                                                                           
Документација има укупно 37 страна. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ И ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ 
 
 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Назив: Завод за унапређивање образовања и васпитања 
Адреса: Фабрисова 10/1, 11040 Београд 
Матични број: 17568973 
ПИБ: 103476211 
Шифра делатности: 7219 
Интернет страница наручиоца:  www.zuov.gov.rs   
Одговорно лице: др Златко Грушановић  

 
2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступак јавне набавке мале вредности са 
циљем закључења оквирног споразума, за набавкууслуга, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈНМВ-У-10/2018 су услуге:  
Услуге комуникацијске подршке у пројекту Дигитална учионица 

 
4. Ознака из општег речника набавке: 

USB интерфејси - 30237132  
 

5. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума. 
Оквирни споразум  ће се закључити између наручиоца и 2 (два) понуђача.  
Рок трајања оквирног споразума – једна година од дана обостраног потписивања. 
Уколико наручилац не добије унапред одређени број прихватљивих понуда, 
наручилац може да закључи оквирни споразум са мањим бројем понуђача, 
односно и са једним сходно члану 40. Став 3. Закона. 

 
6. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Марко Вукотић 
Е - mail адреса: marko.vukotic@zuov.gov.rs   
Пријем електронске поште врши се радним данима (понедељак-петак) у радно 
време Наручиоца од 08:00-16:00 часова. Сва документација која је послата после 
радног времена наручиоца телефаксом и електронском поштом сматраће се да је 
примљена првог наредног радног дана наручиоца 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 

1. Предмет јавне набавке 
 

Предмет јавне набавке број ЈНМВ-У-10/2018 су услуге: 
 
- Услуге комуникацијске подршке у пројекту Дигитална учионица. 

 
Ознака из општег речника набавке: 30237132 – USB интерфејси. 
 
2. Оквирни споразум се закључује са два понуђача на период од једне године.  
У периоду трајања оквирног споразума Наручилац  закључује појединачне уговоре о јавној 
набавци при чему је обавезан да приликом избора најповољније понуде и доношења 
одлуке о додели појединачног уговора поступа у складу са чланом 40. став 6. и чланом 40а, 
став 2. тач. 1. ЗЈН и условима дефинисаним у оквирном споразуму. 
Поступак доделе појединачних уговора по оквирном споразуму, спроводи се према 
условима за доделу уговора утврђеним у оквирном споразуму, на основу већ достављених 
понуда добављача, без поновног отварања конкуренције међу добављачима 
 
Напомена: 
 
Вредност оквирног споразума 
Дигитална учионица............................ 5.000.000,00 динара. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБРАЗАЦ 1 
 

ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС СЛУГА, 
НАЧИН СПОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА 
 

Предмет оквирног споразума су  обједињена добра и услуге комуникацијске подршке у 
пројекту „Дигитална учионица“.  
Наведене услуге  и добра треба да имају следеће техничке карактеристике (спецификација): 
 

I - Техничке карактеристике добара која је понуђач дужан да испоручи: 
 

-   Услуга мобилног итернета за рад наставног особља и оквуру  пројекта „Дигитална 
учионица“ са следећим техничким карактеристикама: 

1. формирање затворене корисничке групе наручиоца за повезивање  оквирно 
500 SIM картица на географски различитим локацијама на територији 
Републике Србије уз издавање  USB модема; 

2. повезивање SIM картица које се налазе у модемима  или другим уређајима 
на различитих географским локацијама на територији Републике Србије у 
интерну мрежу наручиоца употребом GPRS/ЕDGE/UMTS/HSDPA/LTE  
технологије и посебан АPN за ову намену у оквиру кога ће се одвијати 
саобраћај података са мобилних уређаја;  

3. неограничен пренос података при чему је потребно омогућити пуну брзину 
преноса 3G/4G технологијом  по картици у количини одређеној по пакетима 
на месечном нивоу, док се након потрошене количина по пакету пренос 
података по броју (картици) на месечном нивоу обезбеђује по смањеној 
брзини од 64/128 кб/с   

4. сви остале услуге и додатни сервиси (као што су СМС и обављање 
гласовних позива и сл. ) ,осим преноса података треба да буду искључени на 
свим картицама; 

5. потребно је обезбедити ограничен приступ интернету - приступ само 
одређеним сајтовима , и то искључиво оним са дигиталним образованим 
материјалом, као и есДневнику и сличним сајтовима. Није дозвољен приступ 
јавној Интернет мрежи. Списак одобрених сајтова ће  наручилац накнадно 
доставити  Наручилац ће дефинисати до 10 Интернет адреса којима је 
неопходно омогућити приступ. Наручилац задржава право измене 
дефинисаних Интернет адреса.  

6. могућност замене корисничке картице (у случају губитка, оштећења 
неисправности, или неких других разлога) у року не дужем од 24 сата; 

7. по истеку уговора, сви уређаји остају у власништву наручиоца; 
 
Понуђач је дужан да испуни и  следеће услове за вршење оквирног споразума : 
 

1. понуђач ће одредити најмање једну контакт особу која ће бити задужена за сву 
комуникацију са наручиоцем у току трајања уговора; 

2. Да постоји служба за пријем проблема Наручиоца која је на располагању 24 х 7 х 365(6). 
3. да је обезбеђена техничка подршка са следећим карактеристикама: 

- да је пријављивање неисправности у функционисању услуга могуће путем телефона, 
електронске поште и/или корисничког web интерфејса. 

- добављач је дужан да: 
� обавести наручиоца, на адресу електронске поште, о узроку проблема у 

функционисању услуга, као и о свим релевантним информацијама у вези са 
отклањањем настале сметње  

� Добављач мора да има успостављен софтверски систем за праћење догађаја (Issue 
Tracking или Trouble Ticketing System). Добављач креира тикет у року од највише 30 



 
 

минута од тренутка пријема проблема и прослеђује тикет и Наручиоцу електронском 
поштом на унапред договорену адресу.  

� да обавести наручиоца о процени времена потребном за отклањање неисправности у 
функционисању услуга 
� да од наручиоца добије потврду за вршење радова на отклањању неисправности  
� затвара тикет и ту информацију прослеђује Наручиоцу електронском поштом, чиме се 
сматра да је проблем уклоњен. 
� прекиде у раду услуга, који могу настати услед радова на одржавању мреже 

добављача, најави  наручиоцу најмање 7 (седам)  дана, и изузетно у случају хитних 
радова најкасније 3 (три) дана унапред  

� све радови на одржавању мреже добављач обавља у времену од 00:00 до 06:00 (од 
поноћи до шест часова ујутру). 

- контролу одржавања проводи лице овлашћено од Наручиоца  
 

4. Добављач се обавезује да предметну услугу отпочне да пружа у року од 3 дана од дана 
закључења појединачног уговора.; 

 
 
 
 
 
 
Напомена: Оквирни споразум се закључује на износ од 5.000.000,00 динара без ПДВ-а. 
Уговарање, фактурисање и наплата врши се по јединичним ценама из обрасца структуре цене 
за све време важења Оквирног споразума 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 М.П.             Потпис овлашћеног лица понуђача: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН СА 
УПУТСТВОМ КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

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

испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане 
чланом 75. Закона, и то. 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело превара (члан 75. став 1. тачка 2) 
Закона). 

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

4) Да има лиценцу за јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне 
мобилне телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM1800 и 
UMTS/IMT-2000 стандардом које је издала Републичка агенција за 
електронске комуникације за територију Републике Србије и да је уписан у 
евиденцију оператора јавних комуникационих мрежа и услуга.(члан 75. став 
1. тачка 5) Закона) 

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

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

1) Технички капацитет: 
а) Понуђач мора имати службу за пријем пријаве кварова, сметњи и проблема у 
извршењу услуге која је на располагању наручиоцу 24 сата дневно, 7 дана у 
недељи, 365(6) дана годишње; 

           б) да је обезбеђена техничка подршка са следећим карактеристикама: 
 - да је пријављивање неисправности у функционисању услуга могуће путем  
 телефона, електронске поште и/или корисничког VVteb интерфејса. 

            добављач је дужан да: 
� обавести наручиоца, на адресу електронске поште, о узроку проблема у 
функционисању улуга, као и о свим релевантним информацијама у вези са 
поправком  
� да процену време отклањања неисправности у функционисању услуга 
� да од наручиоца добије потврду за вршење радова на отклањању неисправности  
� затвара тикет и ту информацију прослеђује Наручиоцу електронском поштом, 
чиме се сматра да је проблем уклоњен. 
� прекиде у раду услуга, који могу настати услед радова на одржавању мреже 
добављача, најави  наручиоцу најмање 7 (седам)  дана, и изузетно у случају 
хитних радова најкасније 3 (три) дана унапред  
- све радови на одржавању мреже добављач обавља у времену од 00:00 до 06:00 

(од поноћи до шест часова ујутру). 
2) Кадровски капацитет: 



 
 

Понуђач мора да одредити најмање једну контакт особу која ће бити задужена за 
сву комуникацију са наручиоцем у току трајања појединачних уговора 
закључених на основу оквирног споразума. 

 
 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. тачка 
1) до 4) Закона, а доказ о испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 5) овог 
закона за део набавке који ће извршити преко подизвођача. 

 1.4 Уколико понуду подноси група понуђача, свки понуђач из групе понуђача, 
мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а 
додатне услове испуњавају заједно. Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог 
закона дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
1) Услов из члан 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из Привредног суда. 
2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ:Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење основног суда на чијем подручју се налази седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 
или давање мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да 
правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 
3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела 
организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. Предузетници и физичка 
лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује 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 (захтев се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 

 Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 
3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ:Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 
уверење надлежне управе локалне самоуправе да је извирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 
понуђач налази у поступку приватизације. 
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

4)   Услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона – Доказ : Фотокопија важеће лиценце за  
      јавну мобилну телекомуникациону мрежу и услуге јавне мобилне  
      телекомуникационе мреже у складу са GSM/GSM1800 и UMTS/IMT-2000  
       стандардом које је издала Републичка агенција за електронске комуникације за     
      територију Републике Србије. 

          5)  Услов из члана 75. став 2. Закона - Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве  
(Образац 7). Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и  
оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач 
доказује достављањем следећих доказа:  
1) Технички капацитет – Доказ: Понуђач доставља сопствену изјаву, под пуном моралном, 

материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица  и 
оверену печатом да поседује службу за пријем кварова, сметњи и проблема у извршењу 
услуга и да је обезбеђена техичка подршка и да ће радове на обржавању мреже обављати 
у времену од 00:00 до 6:00 часова. 

2) Кадровски капацитет – Доказ: Понуђач доставља сопствену изјаву, под пуном моралном, 
материјалном и кривичном одговорношћу, потписану од стране одговорног лица  и 
оверену печатом да ће обезбедити контакт особу која ће бити задужена за сву 
комуникацију са наручиоцем. 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за сваког члана групе достави 
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ из члана 
75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено 
извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача 
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона. 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 
на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити 
као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1) до тачке 4), који су јавно доступни на 
интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача. 
Наручилац неће одбити понуду као непихватљиву, 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. 

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. 
 
 
 

 



 
 

Понуђачи могу, у складу са одредбама члана 77. став 4. Закона, уместо обавезних и 
додатних услова за учествовање, доставити изјаву којом под пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу, потврђују да испуњавају тражене услове, осим услова из 
члана 75, став 1. тачка 5) (да има важећу дозволу надлежног органа за обављање 
делатности која је предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним 
прописом). 
Ако је понуђач доставио изјаву из члана 77. став 4. овог Закона, Наручилац је пре 
доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као 
најповољнија затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а 
може и да затражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
Наручилац доказе може да затражи и од осталих понуђача (члан 79. став 2. Закона). 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не 
достави копију захтеваних доказа о испуњености услова или (уколико то наручилац то 
захтева) на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуду саставити 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: Завод за унапређивање образовања и васпитања, 
Фабрисова 10, 11000 Београд, са назнаком: “Понуда за јавну набавку – Дигитална 
учионица, ЈНМВ-У-10/2018 – НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 
уколико је примљена од стране наручиоца до 19.10.2018. године до 12,00 часова. 
Отварање понуда ће се обавити јавно пред комисијом, истог дана у 12,30 часова, у 
просторијама Завода за унапређивање образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11000 
Београд, семинарска сала бр. 11 (први спрат) 
 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно, наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
Понуда, поред докумената, којим се доказује испуњеност обавезних и додатних услова, 
мора садржати: 

• Образац понуде, 
• Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, начин 

спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок извршења услуга, 
место извршења услуга, 

• Модел оквирног споразума, 
• Образац структуре цена, 
• Образац трошкова припреме понуде (достављање овог обрасца није обавезно), 
• Образац изјаве о назависној понуди, 
• Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, 
• Изјава понуђача о испуњености услова из чл.75. и 76. ЗЈН 

 
Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране 
овлашћеног лица понуђача, и оверени печатом. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће  
попуњавати, потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној 
документацији,   
– не односи се на обрасце који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у 
складу са чланом 75.став 2.Закона о јавним набавкама) 

  
 



 
 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање 
изјава под моралном и кривичном одговорношћу(Образац изјаве о независној понуди и 
Образац изјаве у складу са чланом 75.став2.Закона о јавним набавкама),достављају се 
за сваког учесника у заједничкој понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој 
понуди потписује и печатом оверава образац који се на њега односи. 
 У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 
оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалниом и кривичном одговорношћу), наведно треба 
дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно члану 81. Закона. 
 

3. ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка 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. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења, односно која документа 
накнадно доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Завод за унапређивање 
образовања и васпитања, Фабрисова 10, 11000 Београд, са назнаком: 
“ Измена понуде за јавну набавку услуга – Дигитална учионица, ЈНМВ-У-10/2018 – 
НЕ ОТВАРАТИ”, или 
“ Допуна понуде за јавну набавку услуга – Дигитална учионица, ЈНМВ-У-10/2018 – 
НЕ ОТВАРАТИ”, или 
“ Опозив понуде за јавну набавку услуга – Дигитална учионица, ЈНМВ-У-10/2018 – 
НЕ ОТВАРАТИ”, или 
“ Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Дигитална учионица, ЈНМВ-
У-10/2018  – 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 (Образац 2), 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 
(Образац 2) 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 оквирни споразум и појединачни уговор о јавној набавци буду закључени 
између наручиоца и понуђача који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће 
бити наведен и у оквирном споразуму у уговору о јавној набавци. 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
У предметној јавној набавци наручилац не предвиђа пренос доспелих потраживања 
директно подизвођачу. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. става 4. тачка 1) и 
2) Закона и то податке о: 

• 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 достви све доказе о изпуњености услова који су наведени у 
конкурсној документацији, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
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 набаци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТАЊЕ ПОНУДЕ 

 
9.1 Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плаћања: не може бити краћи од 15 и дужи од 45 дана од дана пријема исправне 
фактуре, на основу документа који испоставља понуђач, а којим је потврђено извршење 
услуге.Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће одбијена као неприхватљива. 

 
9.2 Захтеви у погледу рока испоруке и рока за успоставу мреже 
Рок испоруке не може бити дужи од 5 дана од дана закључења појединачног уговора. 
Рок за успоставу веза је максимум 3 дана од пријема писаног захтева Наручиоца. 
 
9.3 Захтеви у погледу гарантног рока 
Гарантни рок за испоручена добра је 24 месеца. 
 
9.4 Захтеви у погледу рока важења понуде 



 
 

Рок важења понуде не може бити краћи од 45 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 не може мењати 
понуду. 
 

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
 

11. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
За добро извршење посла-оквирни споразум  
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења оквирног споразума, преда 
Наручиоцу  бланко сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која 
мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење,са назначеним износом од 10% од укупне вредности оквирног споразума 
без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од 
пословне банке коју Изабрани понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. Рок 
важења менице је 13 месеци од обостраног потписивања оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Изабрани понуђач не буде извршавао 
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључи 
појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или не достави средство 
обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Изабрани понуђач закључе по 
основу оквирног споразума. 
 

За добро извршење посла-појединачан уговор о јавној набавци закључен на основу 
овог оквирног споразума 
Изабрани понуђач се обавезује да приликом закључења појединачног уговора на основу 
оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за 
добро извршење посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 
Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
овлашћење, са назначеним износом од 10% од укупне вредности појединачног уговора 
без ПДВ-а., са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења 
појединачног уговора. 
Наручилац ће уновчити дату меницу у случају да Изабрани понуђач не извршава све 
своје обавезе у роковима и на начин предвиђен појединачним уговором.  
 
За отклањање грешака у гарантном року  
Изабрани понуђач се обавезује да у тренутку испоруке добара, преда Наручиоцу бланко 
сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у гарантном 
року, која мора бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке 
Србије. 



 
 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за 
потписивање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење 
– писмо, са назначеним износом од 5% од укупне вредности добара из појединачног 
уговора који закључе Наручилац и Изабрани понуђач.Уз меницу мора бити достављена 
копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке коју Изабрани 
понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму. 
Рок важења менице тече од дана последње извршене примопредаје и траје 5 (пет) дана  
дуже од истека гарантног рока.  
Наручилац ће уновчити дате менице уколико Изабрани понуђач у току трајања 
гарантног рока не отклони недостатке. 

 
Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог 
оквирног споразума није већа од износа из члана 39. став 2. Закона о јавним 
набавкама, Наручилац може одлучити да по појединачном уговору не уговара 
средства обезбеђења. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ 
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 
располагање. 
 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику (путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на е-mail: marko.vukotic@zuov.gov.rs ) тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 
укаже Наручиоцу и на евентуалне недостатке и неправилности у конкурсној 
документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде. 
Наручилац је дужан да у року од 3 дана од дана пријема захтева, објави одговор на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом “Захтев за додантим 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ-У-10/2018 ”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и 
објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде, 
телефоном није дозвољено. 
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. Закона. 
 

14. 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 његовор 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. 
 

15. ВРСТЕ КРИТЕРИЈУМА ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ, ЕЛЕМЕНТИ 
КРИТЕРИЈУМА И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ 
ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
Критеријум за избор најповољније понуде је „економски најповољнија понуда“ и то 
на основу следећих елемената критеријума: 
 

Ред. 
бр. ОПИС Број 

пондера 
I  Количина бесплатног саобраћаја по понуђеном пакету 50 
II  Опрема неопходна за функционисање пројекта „Дигитална учионица“  50 
 УКУПНО ПОНДЕРА: 100 
  
Елеменат критеријума  за I количина бесплатног саобраћаја понуђених пакета, за 
све пакете састоји се од три подкритеријума.  

 
Предвиђено је 3 пакета, чије спецификације су предефинисане, а Наручилац, приликом 
оцене понуда, узима у обзир и пондерише: - за пакетe 1-3 количина бесплатног 
саобраћаја за пренос података укључена у месечну претплате по пуној брзини и то на 
следећи начин: 
 
Пакет  1 -  цена пакета 500,00 динара без пдв-а 

 ПАКЕТ 1 ПОНДЕРИ 

I - од минимум 5 ГБ до 10 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 500,00 динара, без ПДВ-а 3 

II  - од минимум 10 ГБ до 15 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 500,00 динара, без ПДВ-а 5 

III  - од минимум 15 ГБ до 20 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 500,00 динара, без ПДВ-а 10 

 
   

Пакет  2 -  цена пакета 700,00 динара без пдв-а 
 ПАКЕТ 2 ПОНДЕРИ 
I - од минимум 20 ГБ до 25 ГБ  по максималној брзини преноса података  

у оквиру дефинисане месечне претплате од 700,00 динара, без ПДВ-а 5 

II  - од минимум 25 ГБ до 30 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 700,00 динара, без ПДВ-а 10 

III  - од минимум 35 ГБ до 40 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 700,00 динара, без ПДВ-а -а 20 

 
Пакет  3 -  цена пакета 1050,00 динара без пдв-а 

 
 ПАКЕТ 3 ПОНДЕРИ 
I - од минимум 40 ГБ до 45 ГБ  по максималној брзини преноса података  

у оквиру дефинисане месечне претплате од 1050,00 динара, без ПДВ-а 5 

II  - од минимум 45 ГБ до 50 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 1050,00 динара, без ПДВ-а 10 



 
 

III  од минимум 50 ГБ до 60 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 1050,00 динара, без ПДВ-а 20 

 
Елеменат критеријума  за II -  Предвиђено је 5 модела опреме неопходне за 
функционисање пројетка „Дигитална учионица“, чије спецификације су предефинисане, а 
Наручилац, приликом оцене понуда, узима у обзир и пондерише: - за пакетe 1-5 цену опреме  и 
то на следећи начин:  

 
 опрема 1  

Минималне карактеристике модема ПОНДЕРИ 

 Karakterisitke modema LTE FDD (DL) servis podataka do 150Mbit/s LTE FDD 
( UL) servis podataka do 50 Mbit/s DC-HSPA+ (DL) do 43,2 Mbit/s HSPA+ (D 
L) do 2 1.6 Mbit/s SMS zasnovan na LTE/UMTS/GSM Ugrađena L TE/ 
UMTS/GSM antena Wi-Fi 2.4GHz Sistemski zahtevi  Windows XP SP3/Vista 
SP1 /SP2, Windows 7,Windows 8,Windows 8.1,Windows 10 (ne podržava 
Windows RT) Mac OS X 10.7, 10.8 , 10.9, 10.10, 10.11 sa poslednjim verzijama 
software-a. - Standardni Micro USB interfej 
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 опрема 2 
Минималне карактеристике мобилног апарата ПОНДЕРИ 

 Operativni sistem Platforma Android, Verzija 8.0 Oreo , Zvuk FM Radio - 
Da,3,5 priključak - Da, Veličina 152.4 x 73 x 7.8 mm ,Tip sim kartice Dual SIM 
/ Nano SIM ,Baterija Tip Li-Polymer Kapacitet 2900 mAh ,Težina138 g, Еkran 
Veličina 5.7 inča ,Vrsta Touchscreen, Rezolucija1440 x 720 piksela, 
Komunikacija USB -Da Bluetooth- Da WiFi - Da Mobilnom mrežom – Da, 
GPS –Da, NFC -Da ,Oblik –TOUCHSCREEN, Kamera Glavna13 MP HDR - 
Da Detekcija osmeha-Da, Video zapis –Da, Led blic-Da Geo-tagging-Da, Blic-
Da, Detekcija lica – Da, Autofokus –Da, Pomoćna 5 MP HDR - Ne Detekcija 
osmeha-Da, Video zapis –Da, Led blic-Da, Geo-tagging- Da, Blic –Da, 
Detekcija lica – Da, Autofokus -Ne ,Ostalo SMS – Da, IM – Ne, MMS- Da, 
Push email –Da, Email - Da, Procesor Takt 4 x 1.4 GHz Tip Quad core, 
Memorija RAM 2 GB Interna16 GB Eksterna Podrzava microSD do 256 GB, 
Mobilna mreža 4GDa 3GDa 2GDa  
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 опрема 3 
Минималне карактеристике таблет уређаја ПОНДЕРИ 

 Android 7.0 , 9,6“ Incha, 5/2 MP, 4800 Li-iom ,sim, wi-fi, v 4.0 10 

 
 

 опрема 4 
Минималне кaрактеристике лап топ рачунара ПОНДЕРИ 

 RAM memorija    8GB; Dijagonala ekrana  15.6";  Ekran 15.6" HD LED backlit, 
anti-glare; Rezolucija :1366 x 768 piksela;  Ekran osetljiv na dodir Ne 
Broj jezgara  2 (Dual Core); Procesor Intel® Core™ i5 Dual Core Processor 
6200U;  Brzina: 2.3GHz (Turbo do 2.8GHz);  Keš memorija: 3MB 
Čipset Intel® HM170 ; Grafička karta Integrisana Intel HD 520 sa deljenom 
sistemskom memorijom 
Memorija  8GB (8GB x 1) DDR3L 1600MHz SDRAM, 2 x SODIMM socket 
maksimalno 16GB SDRAM ; HDD1 Kapacitet: 500GB;  Rotacija: 7200 rpm 
Tip HDD1 SATA HDD;  Optički uređaj DVD-RW;  Zvučnici Stereo 
zvučnici;  Web kamera 2.0 Mpix sa mikrofonom;  Čitač otiska prsta Da 
Konektor za dok   Da;  HDMI HDMI (Type A);  VGA izlaz Da; 
USB 2.0   2; USB 3.0 2; Mrežna kartica   Gigabitni LAN 10/100/1000 Mbps;  
Wireless standard 802.11 ac;  Bluetooth Bluetooth 4.0 LE;  Čitač 
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kartica 4 u 1 čitač kartica (SD, MMC, SDHC, SDXC);  Baterija 4 ćelije 
Operativni sistem Windows 10 Pro 64bit;  Osvetljena tastatura Ne 
Tastatura Tastatura pune veličine, sa izdvojenim numeričkim delom 
Boja Siva;  Dimenzije (Š x D x V) 37.90 x 25.80 x 2.32 cm 
Masa (kg) 2.40  

 

 
Елеменат критеријума  за  и начин пондерисања неопходне опреме је следећи за 
сваки модел опреме: - модел опреме. 10 пондера ( укупно 50 пондера) 
 

По формули:  Најнижа понуђена јединична цена х 10  
   Понуђена јединична цена 

 
 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА 
ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА 
У случају да постоје две или више понуда са истим  бројем пондера, наручилац ће 
закључити оквирни споразум са понуђачем који понуди дужи рок плаћања.  
 

17. 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. 
 

18. РОКОВИ И НАЧИН ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА 
УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице 
које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је 
претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно или препорученом 
пошиљком са повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против 
сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН 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 и на интернет 
страници наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  
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 

 опрема 5 
Минималне карактеристике деск топ рачунара ПОНДЕРИ 

 Минималне карактеристике деск топ рачунара: CPU Celeron, G3930, 
2,90GHz, 2MB, LGA1151, Skylake,  HD graphics 610, 14nm, Asus Intel 
MB H110M-R/C/SI 1151, HDMI,DVI-D,D-SUB,  DIMM DDR4 4GB 
2133MHz,  HDD 500GB,  IG-Max Case Midi Tower 500w 1607,  Smart 
Card reader Gemalto PC link Tween Reader CT30, Тастатура миш: 
KML0B/US Click KM, миш жичани USB, US, Монитор: 20M38A-B 
LG LCD 19.5" 1600x900 VGA 
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чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 
наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је 
пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 
разлози за његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац 
захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које 
је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 
подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту 
Републичке комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 
елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 
садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога. * Републичка комисија може да изврши увид 
у одговарајући извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства 
финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог 
за пренос реализован.  
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 
захтев за заштиту права;  
(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, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке 
или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
наведене под тачком 1, или  
3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе 
за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 



 
 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 
захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници 
буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава), или 
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права 
(банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу 
са ЗЈН и другим прописом. 
Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
 

19. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Наручилац ће оквирни споразум доставити понуђачу којем је уговор додељен 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ОБРАЗАЦ 2 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда број _________ од ________. 2018. године, за ЈНМВ-У-10/2018 
Дигитална учионица 
 
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача   

Адреса понуђача  

Матични број предузећа   

Порески  идентификациони број 
предузећа(ПИБ)  

Име особе за контакт  

Електронска пошта   

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 
1) Назив понуђача:  

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју ће 
извршити подизвођач: 

 

2) 
Назив понуђача: 

 

 
Адреса: 

 

 
Матични број: 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 
Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке коју 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 предвићених у табели, потребно 
је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за 
сваког подизвођача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Дигитална учионица 
 

5.1 Количина бесплатног саобраћаја 
за пакет 1 (уписати пакет и 
количину за пренос података) 

 

5.1 Количина бесплатног саобраћаја 
за пакет 2 (уписати пакет и 
количину за пренос података) 

 

5.1 Количина бесплатног саобраћаја 
за пакет 3 (уписати пакет и 
количину за пренос података) 

 

5.2 Јединична цена модема,   
динара без ПДВ 

 

5.2 Јединична цена мобилног 
апарата,  динара без ПДВ 

 

5.2 Јединична цена таблет уређаја 
динара, без ПДВ 

 

5.2  Јединична цена лаптоп уређаја 
динара, без ПДВ 

 

5.2 Јединична цена деск топ 
рачунара, динара без ПДВ 

 

5.3 Рок и начин плаћања 

_______ (минимум 15 а максимум 45) дана од дана пријема 
исправне фактуре, на основу документа који испоставља 
понуђач, а којим је потврђено извршење услуге. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће 
одбијена као неприхватљива. 

5.4 Рок испоруке и успостава везе 

Рок испоруке не може бити дужи од 5 дана од дана 
закључења појединачног уговора. 
Рок за успоставу веза је максимум 3 дана од пријема писаног 
захтева Наручиоца 

5.5 Гарантни рок Гарантни рок за испоручена добра је 24 месеца 

5.6 Рок важења понуде ___  дана од дана отварања понуда (минимум 45 дана) 

5.7 Место испоруке Завод за унапређивање образовања и васпитања,  
Београд, Фабрисова 10 

 
 
 

М.П.                     Потпис овлашћеног лица понуђача:                                          
 
 
 
 
 
Напомена: 
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. 

 
 



 
 

ОБРАЗАЦ 3 
 

МОДЕЛ 
ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Овај оквирни споразум закључен је између: 
 
Завода за унапређивање образовања и васпитања,  
са седиштем у Београду, Фабрисова 10, 
кога заступа др Златко Грушановић 
ПИБ: 103476211, матични број: 17568973,   
(у даљем тексту: Наручилац) 
 
и 
следећих Извршиоца: 
1. ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс:......................................... 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Извршилац 1); 
2. ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Телефон:............................Телефакс: ......................................... 
кога заступа................................................................... 
(у даљем тексту: Извршилац 2); 
 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 
број 68/15; у даљем тексту: Закон) спровео поступак јавне набавке мале вредности услуга – ЈНМВ-У-
10/2018 – Дигитална учионица, са циљем закључења оквирног споразума.  
Рок трајања Oквирног споразума je једна година. 
- да је Наручилац донео Одлуку о закључењу оквирног споразума број ............ од ................., у складу 
са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца и Извршиоца 1, Извршиоца 2; 
- да је Извршилац 1 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог 
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извшриоца 1), 
- да је Извршилац 2 доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део овог 
оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Извршиоца  2), 
- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о јавној набавци. 
 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 1. 
Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за закључивање свих будућих уговора о јавној 
набавци услуге – Дигитална учионица, који се могу према потребама Наручиоца доделити одабраном 
понуђачу, у складу са условима из конкурсне документације за предметну јавну набавку. 
Овај оквирни споразум не утврђује конкретно извршење услуге, већ само подразумева да ће наручилац, 
ако му током уговореног периода буде потребно нешто што је предмет набавке, склопити са одабраним 
понуђачем један или више уговора о јавној набавци или издати једну или више наруџбеница. 
 
ПОДИЗВОЂАЧ 

Члан 2. 
Извршилац  1. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће 
делимично извршити предметну набавку, у делу: 
___________________________________. 



 
 

Извршилац  2. наступа са подизвођачем _____________________, ул _______ из _____, који ће 
делимично извршити предметну набавку, у делу: 
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Члан 3. 
Рок трајања Oквирног споразума je једна година, а ступа на снагу даном потписивања свих учесника 
споразума. 
 
ВРЕДНОСТ  

Члан 4. 
Укупна вредност овог оквирног споразума износи : 
5.000.000,00 динара  (словима: петмилиона и 00/100 динара), без урачунатог ПДВ-а, која обухвата 
цену услуге израде, као и све пратеће и зависне трошкове. 
Пружалац услуге је дужан да наручиоцу достави спецификацију структуре цена доказиву на основу 
рачуна, ценовника, улазне фактуре и слично. 
Цене исказане су у Понуди Извршиоца  1, Понуди Извршиоца  2, без ПДВ-а, који пада на терет 
Наручиоца. 
У цену су урачунати сви потребни трошкови Извршиоца приликом реализације ове јавне набавке.. 
 
Стране из Оквирног споразума су сагласне да у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, 
након закључења овог Оквирног споразума без претходног спровођења поступка јавне набавке могу 
повећати обим предмета набавке, с тим да се уговорена вредност може повећати максимално до 5 % 
укупне вредности из става 1. овог члана. 
У случају из претходног става стране из Оквирног споразума ће закључити анекс овог Оквирног 
споразума, којим ће регулисати повећање уговорене вредности.  
 
НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА НАРУЏБЕНИЦА НАРУЧИОЦА ИЗВРШИОЦУ ИЛИ 
ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

Члан 5. 
Након закључења оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за предметом набавке, 
Наручилац ће упутити Извршиоцу 1 позив за достављање понуде у циљу закључивања појединачног 
уговора о јавној набавци. 
Понуда из става 1. овог члана,  нарочито садржи цену, и рокове извршења услуге. 
Рок за достављање понуде из става 1. овог члана, износи 3 дана, од дана упућивања позива за 
достављање понуде.  
Позив за достављање понуде ће бити упућен електронским путем Извршиоцу 1. 
Извршилац 1 је дужан да у року из става 3. овог члана, достави своју понуду елeктронским путем 
Наручиоцу.  
Понуда из става 1. овог члана, мора бити заснована на ценама из Понуде Испоручиоца 1 и не може се 
мењати. 
Наручилац и Извршилац 1 ће закључити појединачни уговор о јавној набавци у року од 5 дана од дана 
достављања понуде из става 1. овог члана, уколико је иста достављена у свему у складу са овим 
оквирним споразумом.   
Уколико Извршилац 1 одбије да достави понуду или је не достави у року из става 3. овог члана, 
достави понуду са већим ценама од оних датих у понуди за оквирни споразум или не доставе средство 
обезбеђења за појединачни уговор, Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршења 
посла из овог оквирног споразума, из члана 11. овог оквирног споразума.  
Уколико Извршилац 1 није у могућности да изврши предмет набавке или не достави понуду у 
остављеном року, Наручилац ће упутити позив Извршиоцу 2 за достављање понуде у циљу 
закључивања појединачног уговора о јавној набавци. Процедура описана у ст. 2-8. овог члана, 
примениће се и на Извршиоца 2.  
Наручилац појединачне набавке може реализовати и издавањем наруџбеница. 
Поступак за издавање наруџбенице је уобичајен али Наручилац прво позива Извршиоца 1, па ако он 
није умогућности да изврши услугу позваће Извршиоца 2. 
 
 
 
 



 
 

Члан 6. 
Појединачни уговор о јавној набавци или наруџбеница се закључује под условима из овог оквирног 
споразума у погледу предмета набавке, цена, начина и рокова плаћања, рокова за извршење услуга и 
остало. 
 
НАЧИН И РОК ПЛАЋАЊА 

Члан 7. 
Наручилац ће цену услуга плаћати Испоручиоцу у року од ____ (минимум 15 а максимум 45) дана од 
дана пријема исправног рачуна, на основу обострано потписаног уговора, или наруџбенице о јавној 
набавци, у складу са овим оквирним споразумом. 
Испоручилац је дужан да рачуне за испоручена добра достави Наручиоцу на адресу:  
Завода за унапређивање образовања и васпитања, са седиштем у Београду, Фабрисова 10. 
 

РОК ИСПОРУКЕ 
Члан 8. 

Извршилац је дужан да изврши услуге у року који ће бити ближе дефинисан  наруџбеницом коју издаје 
Наручилац  Извршиоцу или обострано потписаним појединачним уговором, у складу са овим 
оквирним споразумом. 
 
ОБАВЕЗЕ ИЗВРШИОЦА И ПРИЈЕМ УСЛУГА 

Члан 9. 
Извршилац се обавезује да уговорене услуге изврши у свему према техничкој документацији, 
прописима, стандардима, техничким нормативима и нормама квалитета који важе за уговорену врсту 
услуга. 
Извршилац преузима потпуну одговорност за квалитет извршених услуга на основу наруџбенице који 
издаје Наручилац Извршиоцу или обострано потписаног појединачног уговора, у складу са овим 
оквирним споразумом. 
Наручилац и представник Извршиоца извршиће примопредају извршених услуга и о томе ће сачинити 
записник. 
Приликом примопредаје Наручилац је дужан да своје евентуалне примедбе у вези извршених услуга 
одмах саопшти Извршиоцу. 
Извршилац се обавезује да у свему поступи по евентуалним примедбама Наручиоца и недостатке 
отклони без одлагања у роковима које одреди Наручилац. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

Члан 10. 
Испоручилац се обавезује да, приликом закључења овог оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко 
сопствену меницу, као обезбеђење за добро извршење посла, која мора бити евидентиране у Регистру 
меница и овлашћења Народне банке Србије.  
Меница мора бити оверене печатом и потписане од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
10% од укупне вредности оквирног споразума, без ПДВ-а. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне 
банке коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму.  
Рок важења менице је 13(тринаест) месеци од обостраног потписивања овог оквирног споразума. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац: 

- не буде извршавао своје обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом,  
- не закључи појединачни уговор у складу са овим оквирним споразумом или  
- не достави средство обезбеђења уз појединачни уговор који Наручилац и Испоручилац закључе 

по основу оквирног споразума. 
 

СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА-ПОЈЕДИНАЧНИ УГОВОРИ И НАРУЏБЕНИЦЕ 
Члан 11. 

За добро извршење посла 
Испоручилац се обавезује да приликом закључења појединачног уговора или наруџбенице на основу 
оквирног споразума, преда Наручиоцу бланко сопствену меницу као обезбеђење за добро извршење 
посла, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије.  



 
 

Меница мора бити оверене печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење,са назначеним износом од 10%  
укупне уговорене вредности појединачног уговора или наруџбенице, без ПДВ-а, са роком важности 
који је 30 (тридесет) дана дужи од истека важења појединачног уговора или наруџбенице. 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико: Извршилац 1, Извршилац 2 не буду извршавали своје 
обавезе у роковима и на начин предвиђен оквирним споразумом, не закључе појединачни уговор, 
уколико им буде додељен у складу чланом 40. став 6 ЗЈН и са овим оквирним споразумом или не 
доставе средство обезбеђења уз појединачни уговор. 
 
За отклањање грешака у гарантном року- појединачан уговор о јавној набавци  закључен на основу 
овог оквирног споразума  
Испоручилац се обавезује да, приликом записничке примопредаје добара, по појединачном уговору, 
преда Наручиоцу бланко сопствену меницу, као обезбеђење за отклањање евентуалних недостатака у 
гарантном року, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за потписивање, а уз исту 
мора бити достављено попуњено и оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 
5% од укупне вредности услуга из појединачног уговора који закључе Наручилац и Испоручилац. 
Рок важења менице тече од дана извршене примопредаје добара, по сваком појединачном уговору и 
траје 5 (пет) дана дуже од истека гарантног рока по сваком појединачном уговору . 
Наручилац ће уновчити дату меницу уколико Испоручилац у току трајања гарантног рока не отклони 
недостатке на изведеним добрима, утврђене приликом примопредаје добара. 
Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа који је издат од пословне банке 
коју Испоручилац наводи у меничном овлашћењу – писму 
 
Уколико уговорена вредност појединачног уговора закљученог на основу овог оквирног споразума није 
већа од износа из члана 39. тав 2. Закона о јавним набавкама, Наручилац може одлучити да по 
појединачном уговору не уговара средства обезбеђења. 
 
УГОВОРНА КАЗНА 

Члан 12. 
Уколико Извршилац, у складу са појединачном наруџбеницом о јавној набавци коју изда Наручилац 
Извршиоцу или појединачним обострано потписаним уговором, не изврши услуге у уговореном року 
обавезан је да за сваки дан закашњења плати Наручиоцу износ од 0,2 % укупне цене уговорених 
услуга, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 5% укупне цене уговорених услуга. 
Уколико Извршилац не изврши услуге у целости или их изврши делимично обавезан је да плати 
Наручиоцу уговорну казну у висини од 5% укупне цене уговорених услуга. 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду штете. 
 
ВИША СИЛА  

Члан 13. 
Уколико после закључења овог оквирног споразума наступе околности више силе, који доведу до 
ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних оквирним споразумом, рокови извршења 
обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 
Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу предвидети, који су се догодили 
без воље и утицаја страна у оквирном споразуму и који нису могли бити спречени од стране погођене 
вишом силом.  
Вишом силом се сматрају поплаве, земљотреси, пожари, политичка збивања (рат, нереди већег обима, 
штрајкови), императивне одлуке власти (забрана промета увоза и извоза) и слично.  
Страна у оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми обавестити другу 
страну о настанку непредвиђених околности и доставити одговарајуће доказе. 
  
РАСКИД СПОРАЗУМА 

Члан 14. 
Раскид оквирног споразума вољом уговорних страна могућ је уз претходно регулисање 
међусобних обавеза. 
И једна и друга уговорна страна могу посебно покренути поступак за раскид оквирног споразума 
уколико је дошло до битне повреде споразума од друге уговорне стране.  



 
 

Страна која жели да раскине оквирни споразум дужна је да о томе у разумном року писмено обавести 
другу уговорну страну. 

Раскидом оквирног споразума не престаје евентуална обавеза да се накнади штета проузрокована 
другој уговорној страни, а такође, раскид нема утицаја на решавање евентуалих спорова и уређивање 
права и обавеза насталих пре раскида. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид оквирног споразума дужна је да другој уговорној страни 
надокнади стварну штету. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 
За све што није регулисано овим оквирним споразумом примењиваће се одредбе Закона који регулишу 
облигационе односе. 
 

Члан 16. 
Све спорове који проистекну у реализацији овог оквирног споразума стране потписнице у овом 
оквирном споразуму ће решавати споразумно.  
У случају да споразум није могућ спор ће решавати Привредни суд у Београду. 
 

Члан 17. 
Овај Оквирни споразум важи и производи правно дејство 12 (дванаест) месеци од дана обостраног 
потписивања. 
 

Члан 18. 
Овај Оквирни споразум је закључен у 6 (шест) истоветних примерака, од којих Наручиоцу припада 2 
(два), а Извршиоцу по 2 (два) примерка оквирног споразума. 
 
 
 
 
 
 
          ИЗВРШИЛАЦ                                                 НАРУЧИЛАЦ  
 
 
 
 
 
 
Напомена: Достављени модел оквирног споразума, понуђач мора да попуни и на задњој страни 
модела оквирног споразума овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата  елементе модела 
оквирног споразума. 
У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел оквирног 
споразума 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 модел оквирног 
споразума. 
 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
ОБРАЗАЦ 4 

 
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
Пакет  1 -  цена пакета 500,00 динара без пдв-а 
 

 ПАКЕТ 1 ПОНДЕРИ 

I - од минимум 5 ГБ до 10 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 500,00 динара, без ПДВ-а 3 

II  - од минимум 10 ГБ до 15 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 500,00 динара, без ПДВ-а 5 

III  - од минимум 15 ГБ до 20 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 500,00 динара, без ПДВ-а 10 

 
   

Пакет  2 -  цена пакета 700,00 динара без пдв-а 
 

 ПАКЕТ 1 ПОНДЕРИ 

I - од минимум 20 ГБ до 25 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 700,00 динара, без ПДВ-а 5 

II  - од минимум 25 ГБ до 30 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 700,00 динара, без ПДВ-а 10 

III  - од минимум 35 ГБ до 40 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 700,00 динара, без ПДВ-а -а 20 

 
 
Пакет  3 -  цена пакета 1050,00 динара без пдв-а 

 
 ПАКЕТ 3 ПОНДЕРИ 
I - од минимум 40 ГБ до 45 ГБ  по максималној брзини преноса података  

у оквиру дефинисане месечне претплате од 1050,00 динара, без ПДВ-а 5 

II  - од минимум 45 ГБ до 50 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 1050,00 динара, без ПДВ-а 10 

III  од минимум 50 ГБ до 60 ГБ  по максималној брзини преноса података  
у оквиру дефинисане месечне претплате од 1050,00 динара, без ПДВ-а 20 



 
 

Заокружити понуђени обим саобраћаја односно један од римских бројева, како је предефинисано за сваки пакет. 
 
 

Р.бр Назив Оквирна 
кол. 

Јединична цена 
без ПДВ 

Јединична цена 
са ПДВ 

Укупна цена без 
ПДВ 

Укупна цена 
без ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 
1. МОДЕМ 500     
2. МОБИЛНИ АПАРАТ 100     
3. ТАБЛЕТ УРЕЂАЈ 100     
4. ЛАПТОП УРЕЂАЈ 100     
5. ДЕСК ТОП УРЕЂАЈ 100     

УКУПНО:   
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• У колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке, 
• У колони 5. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-а, за тражени предмет јавне набавке, 
• У колони 6. уписати колико износи укупна цена без ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке, 
• У колони 7. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за тражени предмет јавне набавке, 

 
 

Датум: 
МП 

Одговорно лице: 
  
  

 
 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 
наведени.Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 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 структуре цене. 
 



 
 

 
ОБРАЗАЦ 5 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач __________________________ (навести 
назив понуђача), доставља укупан износ и структуру припремања понуде, како следи у 
табели  
 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА 

  
  
  
  
  
  
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. 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да 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 структуре цене. 
 
Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
 
 
 

Датум: М.П.  Потпис понуђача: 
 

 

__________________   ___________________________ 

 
 

 



 
 

    ОБРАЗАЦ 6 

    
 

 

 

 

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 са циљем закључења оквирног споразума, 
Дигитална учионица - број ЈНМВ-У-10/2018, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 

Датум: М.П.  Потпис понуђача: 
 

 

______________________   ___________________________ 

 
 
 
 
Напомена: У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручилац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Оранизација 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 слмислу 
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. 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

ОБРАЗАЦ 7 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 
 
 

       У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача дајем 
следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 
 

Понуђач _________________________________ (навести назив понуђача) у поступку јавне 
набавке мале вредности са циљем закључења оквирног споразума, Дигитална учионица - 
број ЈНМВ-У-10/2018, поштовао је обавезе које поизлазе из важећих прописа о заштити 
на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да немам 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 
 
 

Датум: М.П.  Потпис понуђача: 
 

 

_________________________________________________________________________ 

 
 

 

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

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
ОБРАЗАЦ 8 

 
 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 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 набавке – Дигитална учионица - број ЈНМВ-У-
10/2018, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане 
конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

3) 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) Понуђач испуњава  додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, и то:  
технички капацитет, кадровски капацитет. 

 
 

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.  
 
 
 
 



 
 

 

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 набавке – Дигитална учионица - број ЈНМВ-У-
10/2018, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

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

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

3) 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; 

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

               _____________________                                                        
 
 
 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

 
 

 


