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I 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ  НАБАВЦИ 

 

 

 1. Назив, адреса и интернет страница  

 Управа за заједничке послове републичких органа, као као тело за 

централизоване јавне набавке (у даљем тексту: Управа за заједничке послове) Београд, 

улица Немањина 22-26, www.uzzpro.gov.rs, спроводи поступак предметне јавне набавке 

у име и за рачун наручилаца са списка наручилаца.  

 Управа за заједничке послове ће спровести отворени поступак јавне 

набавке и закључити оквирни споразум, a појединачне уговоре о јавној набавци ће 

закључити наручиоци са списка наручиоца на основу оквирног споразума. 

 

 2. Врста поступка 

Управа за заједничке послове спроводи отворени поступак на основу 

члaна 49. и члана 68. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 

14/2015 и 68/2015), Уредбе о Управи за заједничке послове републичких органа 

(„Службени гласник РС“, број 63/2013), Уредбе о предмету, условима, начину 

планирања централизованих јавних набавки и спровођењу поступка јавне набавке од 

стране Управе за заједничке послове републичких органа као тела за спровођење јавних 

набавки („Службени гласник РС“, број 93/2015), Одлуке о утврђивању Списка 

наручилаца за чије потребе Управа за заједничке послове спроводи централизоване 

јавне набавке („Службени гласник РС“ број 12/2015), Одлуке о одређивању 

централизованих јавних набавки добара и услуга које ће спроводити Управа за 

заједничке послове републичких органа у 2020. години (Службени гласник РС“ број 

38/19) на основу Решења Владе о давању сагласности на Предлог годишњег плана 

централизованих јавних набавки за 2020. годину 05 број 404-11791/2019 од 28.11.2019. 

године („Службени гласник РС“, број 84/2019) и Претходног обавештења 404-02-

2381/2019-01 од 26.12.2019. године, као и подзаконских аката којима се уређују јавне 

набавке.  

 

 3. Предмет јавне набавке: 

 Услуга – Набавка услуге одржавања рачунарске и комуникационе 

опреме и штампача, само за опрему која није била предмет централизоване јавне 

набавке у 2019. години или је набављена у 2019. години. 

 

 4. Циљ поступка 

 Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења оквирног 

споразума. 

 

 5. Контакт: 

 Управа за заједничке послове, Немањина 22-26, Београд. 

 Особа за контакт: Мила Сашић 

 Електронска пошта: cjn@uzzpro.gov.rs 

 Факс: (011) 3615-867 

 

 

 

 

 

  

http://www.uzzpro.gov.rs/
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II 

 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА  ЈАВНЕ НАБАВКЕ, НАЗИВ И ОЗНАКА  

ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 

 

 

 1. Предмет јавне набавке 

 Предмет централизоване јавне набавке је набавка услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години). 

  

2. Опис партије 

Предмет централизоване јавне набавке је обликован по партијама и то: 

 

 

Број и назив партије 
Назив и ознака из  

општег речника 

Партија   1 - 
Одржавање рачунарске опреме тип 

DELL 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   2 - Одржавање рачунарске опреме тип HP 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   3 - Одржавање рачунарске опреме тип FS 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   4 - Одржавање рачунарске опреме тип IBM 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   5  
Одржавање рачунарске опреме тип 

LENOVO 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   6 - 
Одржавање рачунарске опреме тип 

РАЗНО 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   7 - Одржавање штампача тип НР 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   8 - Одржавање штампача тип LEXMARK 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   9 - Одржавање штампача тип MINOLTA 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   10 - Одржавање штампача тип CANON 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   11 - Одржавање штампача типа SAMSUNG 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   12 - Одржавање штампача типа KYOCERA  
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   13 - Одржавање штампача тип РАЗНО 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   14  Одржавање УПС уређаја тип РАЗНО 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   15 - 
Одржавање рачунара, монитора и лап 

топ рачунара  Управe царина 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   16 - Одржавање штампача Управe царина 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   17 - Одржавање сервера Управe царина 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   18 - Одржавање  IBM рачунарске опреме Одржавање и поправка 
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Број и назив партије 
Назив и ознака из  

општег речника 

Управe за игре на срећу рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   19 - 
Одржавање комуникационе опреме 

CISCO Управе за игре на срећу 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   20 - Одржавање скенера Порескe управe  
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   21 - 
Одржавање лап топ рачунара Пореске 

управе 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

  

 

 3. Врста оквирног споразума 

 Управа за заједничке послове спроводи отворени поступак ради 

закључења оквирног споразума са једним понуђачем, за сваку партију појединачно. 

 

 Трајање оквирног споразума је две године. 
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III 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈЕ 1-14 

 

 

 1. Расположивост сервиса 

 Расположивост сервиса мора бити 5 радних дана у недељи у периоду од 

08:00 – 18:00 часова.  

 

 

 2. Место извршења услуге 

 Место извршења услуге су локације републичких органа. 

 

 

 3. Начин позивања 

 Овлашћено лице наручиоца позива понуђача ради извршења предметне 

услуге  писаним путем. Понуђач је дужан да се одазове искључиво позиву овлашћеног 

лица Наручиоца. Позивно писмо може бити упућено од стране овлашћеног лица самог 

наручиоца или се понуђачу прослеђује позивно писмо Корисника опреме које је 

оверено потписом овлашћеног лица наручиоца.  

 У хитним случајевима, позив може бити упућен усменим путем од 

стране овлашћеног лица наручиоца, при чему је наручилац у обавези да у року од 

једног дана од дана упућеног усменог позива, пошаље и писмени позив понуђачу.  

  

 

 4. Време одзива и неблаговремени одзив 
 Понуђач је дужан да се одазове на позив овлашћеног лица Наручиоца у 

року од сат времена од позива овлашћеног лица наручиоца за Партију 4, односно за 

Партије 1-3 и 5-14, два сата од позива овлашћеног лица наручиоца 

 Време одзива и изласка на локацију корисника опреме почиње да тече 

од тренутка када понуђач добије путем факса или Е mаil-а позивно писмо од стране 

наручиоца, односно од тренутка када добије усмени захтев у хитним случајевима. У 

случају неблаговременог одзива на позив овлашћеног лица Наручиоца и 

неблаговременог изласка на локацију на којој се врши интервенција, Наручилац 

задржава право да наплати пенале у висини од 1% за сваки сат закашњења, а највише 

10% од цене сервиса по позиву по уређају коју понуђач понуди.   

 Понуђач коме буде додељен уговор дужан је да на радном налогу 

сервисера упише време када се одазвао на позив овлашћеног лица Наручиоца што 

печатом и потписом оверава овлашћено лице Корисника.  

 

 

 5. Гаранција за извршене услуге 

 Понуђач је дужан да за извршене услуге сервисирања које су предмет 

набавке, дá гаранцију у трајању од најмање 12 месеци. 

 

 

 6. Гаранција за уграђене делове 

 Понуђач је дужан да за уграђене делове за опрему, чије одржавање и 

сервисирање је предмет јавне набавке, обезбеди гаранцију, која не може бити краћа од 

12 месеци и не може бити дужа од 36 месеци. 

 Уколико у току датог гарантног периода дође до квара уграђеног дела 

понуђач је дужан да исти поправи или замени новим без новчане надокнаде. 



Страна 6 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

7.  Резервни делови и рок за извршење услуге 

                        Понуђач чија понуда буде изабрана као најповољнија дужан је да 

обезбеди и уграђује резервне делове сагласно опреми за коју се тражи сервисирање, 

према спецификацији и ценовнику резервних делова за сваку партију посебно. 

                        Понуђач је дужан да у року од најкасније 7 дана од позива изврши замену 

неисправног дела опреме новим делом уколико је таква замена неопходна за несметано 

функционисање опреме. Замена неисправних делова се врши након што Понуђач 

изврши преглед уређаја. Понуђач је дужан да након што утврди квар достави 

Наручиоцу профактуру-предрачун са ценама резервних делова и трошковима поправке 

за сваки уређај појединачно. Након прибављене писмене сагласности овлашћеног лица 

наручиоца, понуђач ће приступити замени неисправних делова односно отклањању 

квара. 

                        Понуђач је дужан да кориснику у периоду док се не изврши поправка, 

обезбеди на привремено коришћење опрему истих или бољих функционалних 

карактеристика. 

                        Приликом интервенције или уградње резервног дела, Понуђач је дужан 

да такву интервенцију евидентира у свом радном налогу  који оверава Корисник 

опреме (као доказ да је уграђен резервни део), Наручилац (као доказ да је дата 

сагласност Наручиоца) и Понуђач (као доказ да је уградио резервни део). Након замене 

неисправног дела новим, Понуђач је у обавези да стари део врати Наручиоцу.  

                        Уколико цена поправке уређаја прелази 50% тржишне вредности уређаја 

Понуђач је дужан да о томе у писаној форми или путем Е маила или факса на 

меморандуму понуђача обавести Наручиоца о цени поправке уређаја и да пре 

извршењa услуге поправке прибави писану сагласност наручиоца за извршење услуге. 

Писана сагласност наручиоца даје се у облику извештаја, а на факс или скенирано на Е 

маил понуђача. 

                        Уколико резервни део/услуга који је потребно уградити/пружити, није 

предвиђен у табелама резервних делова/услуга за сваку партију појединачно из образца 

спецификације понуде, понуђач је дужан да обавести о томе наручиоца писаним путем 

или у форми Е маила или факса, на меморандуму понуђача достави  извод из ценовника 

или информацију о важећој тржишној цени за наведени разервни део/услугу и да пре 

уградње резервног дела/пружања услуге прибави писану сагласност наручиоца за 

уградњу резервног дела/пружање услуга, у уређај који је предмет сервисирања и 

одржавања. Сагласност наручиоца добија се у форми извештаја, а на факс или 

скенирано на Е маил понуђача. 

                        Уколико је у опрему која је предмет одржавања потребно уградити 

додатни софтвер који није наведен у табели резервних делова за сваку партију понуђач 

је дужан да о томе писаним путем или путем Е маила или факса на меморандуму 

понуђача обавести наручиоца, достави му извод из ценовника или информацију о 

важећој тржишној цени за наведени софтвер и да пре уградње софтвера прибави 

сагласност наручиоца за уградњу софтвера. Сагласност наручиоца добија се у форми 

извештаја, на факс или скенриано на е маил понуђача. 

 

 

 8. Партнерски однос понуђача са произвођачем опреме 

 Понуђач је дужан да достави одговарајући документ (уговор о 

пословно-техничкој сарадњи са произвођачем опреме или потврду произвођача опреме 

о статусу партнерства или гаранцијско писмо произвођача опреме или дилерски уговор 

или други одговарајући документ) о партнерству са произвођачем опреме која је 

предмет одржавања, осим за Партију 6.  

 Као доказ o партнерству биће прихваћен један од следећих доказа: 

- важећи дилерски уговор или важећи уговор о пословно – техничкој 

сарадњи са произвођачем опреме за чије одржавање и сервисирање понуђач подноси 

понуду, само уколико је у истим прецизно наведено да понуђач, осим права на продају 
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опреме произвођача, има и право за сервисирање и одржавање исте. Уколико не 

постоји овакав навод, дилерски уговор и уговор о пословно-техничкој сарадњи са 

произвођачем, уколико се исти достављају као доказ партнерства са произвођачем 

опреме за чије одржавање понуђач подноси понуду, неће бити прихваћени као валидан 

доказ за наведене партије. Дилерски уговор и уговор о пословно – техничкој сарадњи 

са произвођачем опреме, уколико исти буду достављени као доказ партнерства са 

произвођачем опреме за чије одржавање понуђач подноси понуду, морају да буду 

важећи на дан подношења понуде.  

- важећи уговор о праву сервисирања опреме који понуђач има са 

произвођачем опреме или овлашћеним представништвом произвођача опреме за 

територију Србије (уколико такво представништво постоји), а за опрему за коју 

понуђач подноси понуду, који мора бити важећи на дан подношења понуде.  

- потврда о партнерству понуђача са произвођачем опреме које се 

односи на сервисирање и одржавање те опреме, која мора бити важећа на дан 

подношења понуде. 

 Понуђач је дужан да, уколико његова понуда буде оцењена као 

најповољнија,  у року од 5 дана пре истека документа о партнерству који је доставио у 

понуди достави наручиоцу доказ о продужењу документа, који мора да важи до краја 

важења оквирног споразума односно уговора. 

 Понуда понуђача који не достави један од наведених доказа биће 

одбијена као неприхватљива. 

 

 

 9. Начин извршења услуга за све партије 

 Услуге, уградња и замена резервних делова који су предмет јавне 

набавке, вршиће се у зависности од потребе, у складу са условима прописаним 

конкурсном документацијом, а до вредности оквирног споразума и вредности 

појединачно закључених уговора, односно до истека рока важности појединачног 

уговора закљученог на основу оквирног споразума. 

 

10. Безбедносна провера 
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да након потписивања 

уговора, на захтев Наручиоца, а у зависности од безбедносне категорије објекта у којем 
се врши услуга, у року од пет дана достави имена ангажованих извршилаца посла и 

попуњен образац - Упитник о идентификационим подацима својеручно потисан за 
сваког запосленог појединачно, као и податке о возилима која ће користити приликом 

доставе и монтаже добара ради безбедносне провере од стране надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 

 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈЕ 15 

 

1. Предмет услуге одржавања:  

 а) РС рачунари:  

 PC - HP Compaq 6200 Pro SFF, (Intel(R) Core(TM) i3-2100 CPU @ 

3.10GHz; 

 PC - HP Compaq 6200 Pro SFF, (Intel(R) Core(TM) i5-2500 CPU @ 

3.30GHz); 

 PC - HP Compaq dc5800 Microtower; 

 PC - HP Compaq 8000 Elite CMT PC; 

 PC - Dell Optiplex GX 620; 

 PC - Dell Optiplex 210; 

 PC - Dell Optiplex GX 270; 

 PC - Dell Optiplex GX 280; 

 PC - Fujitsu Siemens Esprimo 5905; 
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 PC - Fujitsu Siemens Esprimo 5720; 

 MSI Wind Top АЕ2200М-ЕЕ; 

 PC - Fujitsu  Esprimo E520; 

 PC -Fujitsu  Esprimo P7936 E85+; 

 PC - Lenovo M800 G4400; 

 PC - HP Compaq  6300PeM; 

 PC - Lenovo  Think Centre M73 Tower и 

 PC - HP Compaq ProDesk 600 G3 SFF180W PC. 

 

 б) Монитори:  

 Moнитор - HP Compaq LA2306x; 

 Moнитор - 17  TFT Dell UltarScharp Flat Panel  1703; 

 Moнитор -17  TFT Dell UltarScharp Flat Panel  1704; 

 Монитор  Dell E1707 FP; 

 Монитор - 17  TFT Dell  177 FP; 

 Монитор - Fujitsu Siemens  LCD ScenicView  A17-2; 

 Moнитор - Acer 24“ V243HABD; 

 Moнитор - Fujitsu B24T; 

 Moнитор - Lenovo T2224P; 

 Moнитор - Lenovo   ThinkVision E223s и 

 Moнитор - HP Compaq  Monitor 23.8" ProDisplay P240va. 

 

 в) Лаптоп рачунари: 

 Lap-top - HP 4310s; 

 Lap-top - HP 6545b; 

 Lap-top  - Dell Vostro 1320; 

 Lap-top - HP 8530p; 

 Lap-top - Lenovo ThinkPad L412; 

 Lap-top - Lenovo ThinkPad Т520i; 

 Lap-top Fujitsu Life Book AH 530Glare; 

 Tablet - Lenovo Tablet х220; 

 Lap-top - Dell Inspirion 17  7000; 

 Lap-top - Dell Latitude Rugger 5414 и 

 Lap-top - Dell 515 15,6'', i 7-7700HQ, 16Gb, 512Gb. 

 

 

2. Расположивост сервиса: 

  Расположивост сервиса мора бити 5 радних дана у недељи у периоду од 

08:00 – 18:00 часова 

 

3. Место извршења услуге: 

  Место извршења услуге је Управа царина,  Народних хероја 63, Нови 

Београд. 

 

  4. Услуге одржавања рачунара, монитора и лап-топ рачунара 

морају обухватати: 

 

  1) Услуге дијагностиковања квара  

 - Преглед од стране стручног лица (сервисера, инжењера); 

 - Утврђивање неисправности; 

 - Сачињавање и достављање извештаја о дијагностиковању квара. 

 

  Достављени извештај мора да садржи следеће податке: 

  - Серијски број уређаја који је предмет поправке; 

  - Време неопходно за поправку; 
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  - Списак неисправних делова које је неопходно заменити; 

  - Набавну цену нових резервних делова који замењују неисправне 

делове (за сваки део појединачно) и 

  - Обавештење да је понуђач приликом дијагностиковања квара утврдио 

да би укупна цена услуга и резервних делова била већа од 60% тржишне цене самог 

уређаја који се поправља.  

  - Уколико цена поправке уређаја прелази 60% тржишне вредности 

уређаја, Понуђач је дужан да о томе у писаној форми или путем Е маила или факса на 

меморандуму понуђача обавести Наручиоца о цени поправке уређаја и да пре 

извршењa услуге поправке прибави писану сагласност наручиоца за извршење услуге.  

 

  2) Услуге порпавке  

  - Замена неисправних делова, назначених у извештају о 

дијагностиковању квара уређаја, новим резервним деловима; 

  - Довођење уређаја који се поправља у исправно стање; 

  - Предаја предметног уређаја наручиоцу у исправном стању. 

 

  5. Захтев у погледу рока извршења услуге: 

  1) Рок за преузимање уређаја на локацији наручиоца, Управа царина, 

Народних хероја 63, Нови Београд, не може бити дужи од 24 сата од пријема позива 

наручиоца.  

  2) Рок извршења услуге дијагностиковања квара предметног уређаја не 

може бити дужи од 3 дана од дана преузимања истог. 

  3) Рок за поправку предметног уређаја не може бити дужи од 5 дана од 

дана пријема одобрења за поправку.  

  

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА 16 – Одржавање 

штампача Управе cарина  

 
1. Предмет услуге одржавања:  

 А). Ласерски штампачи:  

 Mrežni štampač Lexmark Optra T430DN; 

 Laserski  štampač Lexmark Optra E232; 

 Laserski  štampač Lexmark Optra E240n; 

 Laserski  štampač Lexmark Optra E342n; 

 Laserski  štampač Lexmark Optra T630, 

 Laserski  štampač Lexmark T652dn: 

 Laserski  štampač Lexmark E260dn; 

 Laserski  štampač Lexmark W840; 

 Laserski  štampač Lexmark MS310dn; 

 Laserski  štampač Lexmark MS312dn, 

 Color Laserski štampač Lexmark C770; 

 Color Laserski štampač Lexmark C935dn; 

 Color Laserski štampač Xerox 6125; 

 Laserski štampač Lexmark MS811dn; 

 Laserski štampač M603dn и 

 Laserski štampač Samsung ML2570. 

 

 Б). Матрични штампачи:  

 Matrični štampač Fujitsu DL3850+ 

 Matrični štampač Lexmark 2490 

 Matrični štampač Lexmark 2491 

 Matrični štampač Lexmark DM2591N 

 Matrični štampač Epson LQ680 
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 Matrični štampač Printronix P7220 

 Matrični štampač Lexmark 2590n HV 

 

2. Расположивост сервиса: 

                  Расположивост сервиса мора бити 5 радних дана у недељи у периоду од 

08:00 – 18:00 часова 

 

3. Место извршења услуге: 

 Место извршења услуге је Управа царина,  Народних хероја 63, Нови 

Београд. 

 

 4. Услуге одржавања штампача морају обухватити: 

 

  1) Услуге дијагностиковања квара  

 - Преглед од стране стручног лица (сервисера, инжењера); 

 - Утврђивање неисправности; 

 - Сачињавање и достављање извештаја о дијагностиковању квара. 

 

  Достављени извештај мора да садржи следеће податке: 

  - Серијски број уређаја који је предмет поправке; 

  - Време неопходно за поправку; 

  - Списак неисправних делова које је неопходно заменити; 

  - Набавну цену нових резервних делова који замењују неисправне 

делове (за сваки део појединачно) и 

  - Обавештење да је понуђач приликом дијагностиковања квара утврдио 

да би укупна цена услуга и резервних делова била већа од 60% тржишне цене самог 

уређаја који се поправља.  

  - Уколико цена поправке уређаја прелази 60% тржишне вредности 

уређаја, Понуђач је дужан да о томе у писаној форми или путем Е маила или факса на 

меморандуму понуђача обавести Наручиоца о цени поправке уређаја и да пре 

извршењa услуге поправке прибави писану сагласност наручиоца за извршење услуге.  

 

  2) Услуге порпавке  

  - Замена неисправних делова, назначених у извештају о 

дијагностиковању квара уређаја, новим резервним деловима; 

  - Довођење уређаја који се поправља у исправно стање; 

  - Предаја предметног уређаја наручиоцу у исправном стању. 

 

  5. Захтев у погледу рока извршења услуге: 

  1) Рок за преузимање уређаја на локацији наручиоца, Управа царина, 

Народних хероја 63, Нови Београд, не може бити дужи од 24 сата од пријема позива 

наручиоца.  

  2) Рок извршења услуге дијагностиковања квара предметног уређаја не 

може бити дужи од 3 дана од дана преузимања истог. 

  3) Рок за поправку предметног уређаја не може бити дужи од 5 дана од 

дана пријема одобрења за поправку.  

 

 

         ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ПАРТИЈА 17 - Одржавање 

сервера Управе царина 

 

1. Предмет услуге одржавања:  

 

 А) Сервери:  

 Dell PowerEdge R300 
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 Dell PowerEdge R510 

 Dell PowerEdge 2850 

 Dell PowerEdge 2950 

 Dell PowerEdge R720   

 Dell PowerEdge R930 

 Fujitsu Primergy RX600 S4 

 Fujitsu Primergy RX300 S5  8X2.5 

 Fujitsu Primergy RX600S5 

 Fujitsu Primergy RX4770M1 

 Lenovo System X3850 X6 

 

2. Расположивост сервиса 

  Расположивост сервиса мора бити 5 радних дана у недељи у периоду од 

08:00 – 18:00 часова. 

 

3. Место извршења услуге: 

  Место извршења услуге је Управа царина,  Народних хероја 63, Нови 

Београд. 

 

4. Услуге одржавања сервера морају обухватити: 

 

  1) Услуге дијагностиковања квара  

 - Преглед од стране стручног лица (сервисера, инжењера); 

 - Утврђивање неисправности; 

 - Сачињавање и достављање извештаја о дијагностиковању квара. 

 

  Достављени извештај мора да садржи следеће податке: 

  - Серијски број уређаја који је предмет поправке; 

  - Време неопходно за поправку; 

  - Списак неисправних делова које је неопходно заменити; 

  - Набавну цену нових резервних делова који замењују неисправне 

делове (за сваки део појединачно) и 

  - Обавештење да је понуђач приликом дијагностиковања квара утврдио 

да би укупна цена услуга и резервних делова била већа од 60% тржишне цене самог 

уређаја који се поправља.  

  - Уколико цена поправке уређаја прелази 60% тржишне вредности 

уређаја, Понуђач је дужан да о томе у писаној форми или путем Е маила или факса на 

меморандуму понуђача обавести Наручиоца о цени поправке уређаја и да пре 

извршењa услуге поправке прибави писану сагласност наручиоца за извршење услуге.  

 

  2) Услуге порпавке  

  - Замена неисправних делова, назначених у извештају о 

дијагностиковању квара уређаја, новим резервним деловима; 

  - Довођење уређаја који се поправља у исправно стање; 

  - Предаја предметног уређаја наручиоцу у исправном стању. 

 

  5. Захтев у погледу рока извршења услуге: 

  1) Рок за преузимање уређаја на локацији наручиоца, Управа царина, 

Народних хероја 63, Нови Београд, не може бити дужи од 24 сата од пријема позива 

наручиоца.  

  2) Рок извршења услуге дијагностиковања квара предметног уређаја не 

може бити дужи од 3 дана од дана преузимања истог. 

  3) Рок за поправку предметног уређаја не може бити дужи од 5 дана од 

дана пријема одобрења за поправку.  
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 6. Гаранција за извршене услуге за све три  партије 

 Понуђач је дужан да за извршене услуге сервисирања које су предмет 

набавке, дá гаранцију у трајању од најмање 12 месеци. 

 

 7. Гаранцја за резервне делове за све три  партије 

  Гарантни рок за уграђене резервне делове је гарантни рок оригиналног 

произвођача, који се рачуна од дана званичне квантитативно – квалитативне 

примопредаје и који се односи на недељиво добро као функционалну целину. 

 У случају замене резервног дела за нови гарантни рок тече од дана 

сачињавања записника о квантитативно-квалитативном пријему услуге. 

  Замењени потрошни материјал и резервни делови морају бити потпуно 

нови и неупотребљавани, из текуће производње, без икаквих оштећења или мана и у 

потпуности морају испуњавати техничке и технолошке норме и карактеристике према 

техничкој документацији и гаранцији оригиналног произвођача. 

 

8. Безбедносна провера 
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да након потписивања 

уговора, на захтев Наручиоца, а у зависности од безбедносне категорије објекта у којем 

се врши услуга, у року од пет дана достави имена ангажованих извршилаца посла и 

попуњен образац - Упитник о идентификационим подацима својеручно потисан за 
сваког запосленог појединачно, као и податке о возилима која ће користити приликом 

доставе и монтаже добара ради безбедносне провере од стране надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 

 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ 18 и 19 

 

  Услуге које су предмет јавне набавке подразумевају: сервисирање и 

поправка рачунарске и комуникационе опреме CISCO и IBM и одржавање припадајућег 

лиценцног софтвера која је у употреби у Управи за игре на срећу, са уградњом 

оригиналних резервних делова 

Под рачунарском и комуникационом опремом подразумевају се: 

 

Одржавање наведеног хардвера обухвата: 

- расклапање, чишћење, утврђивање квара, активности замене 

неисправог дела и уградња новог, скпалање уређаја; 

  - проверу исправности опреме после склапања; 
  - утрошак потребног потрошног материјала; 
  - комуникација са овлашћеним сервисима у случају сервиса у гарантном 

року; 
  - реинсталација, подешавање и Upgrade припадајућег лиценцног 

софтвера; 
  - превоз сервисера својим превозним средством на релацији сервис-

наручилац и обратно; 
  - сва остала додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су 

неоходна да би се опрема која је предмет јавне набавке довела у функционално и 

исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, техничким упутствима и 

нормативима произвођача, по пријави и позиву од стране овлашћеног лица Наручиоца;  
  - оспособљавање резервне радне станице у случају престанка рада неке 

од радних станица које су у употреби, а на основу припремљеног резервног плана за 

хитно успостављање оперативности радних позиција у оквиру рачунарске мреже; 
  - услуга замене периферне опреме (штампачи, комуникациони уређаји) 

по потреби у хитним случајевима док се не изврши сервис постојеће. 
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  Начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета 

  Наручилац и понуђач ће констатовати извршење услуге на основу 

радног налога стручног лица понуђача, који мора бити оверен печатом и потписом 

овлашћеног лица понуђача и овлашћеног лица Наручиоца. 

  Овлашћено лице Наручиоца је дужно да одмах, а најкасније три дана по 

извршеној услузи обавести понуђача о уоченом недостатку у извршењу услуге.  
  У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету извршених 

услуга и функционалних недостатака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року 

од 1 (једног) дана од дана пријема рекламације, без новчане накнаде. 
 
 

 Време одзива и расположивост сервиса  

 Време од пријаве квара до повраћаја функционалности је 24 сата (8x5). 

Сервисни пакет се уговара на период од 12 месеца од дана потписивања Уговора о 

одржавању. Понуђач је дужан да обезбеди расположивост сервиса 5 дана у недељи, у 

радно време. 

 Понуђач је дужан да на радном налогу сервисера упише време када се 

одазива напозив овлашћеног лица Наручиоца, што потписује овлашћено лице 

Наручиоца.  

 Време одзива и изласка на локацију корисника опреме почиње да тече 

од тренутка када давалац услуге добије путем мејла позивно писмо од стране 

Наручиоца, односно од тренутка када добије усмени захтев у хитним случајевима. У 

случају неблаговременог одзива на позив овлашћеног лица Наручиоца и 

неблаговременог изласка на локацију на којој се врши интервенција Наручилац 

задржава право да наплати пенале у висини од 1% за сваки сат закашњења, а највише 

10% од цене за сервис на месечном нивоу који давалац услуге да у понуди.  

 Консултантски сати: 

 У понуду укључити и 40 консултантских сати локалног партнера за 

потребе редовног одржавања, преконфигурисања опреме, финог подешавања и 

побољшања перфоманси опреме. Сати из претходног става ће се користити у договору 

са Понуђачем, а према потребама Наручиоца. 
 
 

Гаранција 

  Понуђач је дужан да за уграђене делове за опрему обезбеди гаранцију, 

која не може бити краћа од 12 месеци и не може бити дужа од 36 месеци. 
 Уколико у току датог гарантног периода дође до квара уграђеног дела 

понуђач је дужан да исти поправи или замени новим без новчане надокнаде. 
 
 

 Место извршења услуге 

  Место извршења услуге је Управа за игре на срећу,  Омладинских 

бригада 1, 11070 Нови Београд. 
 
 

Безбедносна провера 

Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да након потписивања 
уговора, на захтев Наручиоца, а у зависности од безбедносне категорије објекта у којем 

се врши услуга, у року од пет дана достави имена ангажованих извршилаца посла и 
попуњен образац - Упитник о идентификационим подацима својеручно потисан за 

сваког запосленог појединачно, као и податке о возилима која ће користити приликом 
доставе и монтаже добара ради безбедносне провере од стране надлежне службе 

Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ 20 
 

 1. Опис предмета јавне набавке 

 Сервисирање и одржавање које се набавља у овом поступку јавне 

набавке услуга ће се пружати на следећим моделима скенера: 

 1. Fujitsu fi-6130z 

 2. Fujitsu fi-6230Z 

 3. Epson GT – 10000+ 

 4. Epson Perfection V33 

 5. HP 7400C 

 6. HP ScanJet 4850 
 

  2. Сервисна подршка 

  Услуге се пружају по позиву Наручиоца у пословним просторијама 

Наручиоца, а изузетно у радионици понуђача. Позив Понуђачу се  упућује у писменој 

форми (пријава квара) факсом или e-mail-om. Понуђач је дужан да предузме релевантне 

радње на отклањању недостатака најкасније следећи радни дан од дана пријема пријаве 

квара. Понуђач је дужан да све неправилности на уређају отклони у року од највише 5 

дана од дана пријема пријаве квара. Понуђач може, само у случају разлога за које није 

сам крив и уз сагласност Наручиоца, продужити рок за отклањање недостатака. 

Уколико се Понуђач не одазове позиву у року, и ако би се оваква ситуација поновила 

два пута, Наручилац задржава право раскида уговора и накнаде за насталу штету. 

  На основу позива Наручиоца, Понуђач  ће извршити интервенцију и на 

налог уписати врсту, обим услуга и уграђене резервне делове, које ће потом оверити и 

потписати одговорно лице Пореске управе. Заведен и оверен извештај (радни налог) 

доставити лицу задуженом за праћење реализације Уговора код Наручиоца. 
 

 3. Гарантни рок 

 Гаранција за квалитет извршених услуга, уграђених резервних делова и 

материјала мора да износи минимално 24 месеци. 

  У гарантном року понуђач врши оправку, замену и отклањање кварова и 

недостатака одмах по пријему обавештења од Наручиоца и сви трошкови поправке у 

гарантном периоду падају на терет Понуђача. 
 

  4. Рекламација 

  Током трајања гарантног периода Понуђач се обавезује да ће се 

одазвати позиву Наручиоца и отклонити технички недостатак на опреми. Време одзива 

на прослеђену рекламацију је следећи дан од дана пријема рекламације, завршетак на 

отклањању недостатака је најкасније 5 дана од пријема рекламације (пријаве отказа). 

  Уколико се Понуђач не одазове у року, Наручилац ће поновити позив за 

отклањање рекламације и дати накнадни рок за отклањање отказа, а у случају да 

Понуђач ни тада не отклони рекламацију, биће активирана банкарска гаранција.  
 

5. Место и начин пружања услуге 
 

 Услуга сервисирање и одржавање скенера пружа се на временски 

период најмање 24 месеци. 

 У току трајања уговора који буде закључен, уколико Наручилац услуга 

у међувремену добије опрему других произвођача на коришћење, Понуђач је дужан да 

опрему (скенере) сервисира и одржава у функционалном стању за време трајања 

уговора. Одржавање и контрола обављају се у складу са упутством за руковање и 

одржавање које је произвођач опреме издао.  

 Понуђач се обавезује да услуге овог Уговора врши у пословним 

просторијама Пореске Управе чије се локације налазе у табели (Организационе 

јединице Пореске Управе), изузетно у радионици Понуђачa. 

 

Организационе јединице Пореске Управе 
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бр. Град Организациона јединица Адреса 

РО  БЕОГРАД   

1 Београд Регионално одељење Београд 27 Март 28-32  

2 Београд 
Центар за велике пореске обвезнике 

(ЦВПО) 
Краља Милана 5 

3 Београд Централа Саве Машковић 3-5 

4 Београд Девизни инспекторат Зелени венац 16 

5 Београд ФА Вождовац Устаничка 130 

6 Београд ФА Врачар Макензијева 53 

7 Београд ФА Звездара 
Булевар Краља Александра 

288 

8 Београд ФА Земун Главна 30 

9 Београд ФА Нови Београд 1 Тошин Бунар 159 

10 Београд ФА Палилула Деспота Стефанa 120 

11 Београд ФА Савски Венац Зелени венац 16 

12 Београд ФА Стари Град Деспота Стефана 118 

13 Београд ФА Чукарица Љешка 4 

14 Београд ФБ Нови Београд 2 Булевар Михаила Пупина 167 

15 Београд ФБ Раковица Мишка Крањца 12 

16 Ваљево ФА Ваљево Вука Караџића 2 

17 Велика Плана ФЦ Велика Плана Милоша Великог 30 

18 Гроцка ФЦ Гроцка Сутјеска 4 

19 Лазаревац ФЦ Лазаревац Карађорђева 42 

20 Лозница ФА Лозница Јована Цвијића 12 

21 Младеновац ФБ Младеновац Краља Петра I 233 

22 Обреновац ФЦ Обреновац Војводе Мишића 192 

23 Петровац ФЦ Петровац Српских Владара 165 

24 Пожаревац ФБ Пожаревац Стари корзо 49 

25 Смедерево ФБ Смедерево Омладинска 1 

26 
Смедеревска 

Паланка 
ФЦ Смедеревска Паланка Вука Караџића 75 

27 Шабац ФА Шабац Карађорђева 2 

28 Сопот Е Сопот Космајски Трг 5 

29 Уб Е Уб Милоша Селаковића 6 

30 Барајево Е Барајево Светосавска 2 

31 Богатић Е Богатић Војводе Степе бр. 2 

32 Голубац E Голубац Цара Лазара бр. 15 

33 Коцељева Е Коцељева Немањина бр. 76 

34 Кучево Е Кучево Миодрага Рајица бр. 1 

35 Лајковац Е Лајковац Цвијићева бр. 2 

36 Љиг Е Љиг Карађорђева бр. 7 

37 Љубовија Е Љубовија Војводе Мишића бр. 45 

38 Мали Зворник Е Мали Зворник Краља Петра I бр. 16 

39 Мало Црниће Е Мало Црниће Маршала Тита бр. 80 

40 Мионица Е Мионица Кнеза Грбовића бр. 63 

41 Осечина Е Осечина Карађорђева бр. 114 

42 Велико Градиште Е Велико Градиште Житни трг бр. 1 

43 Владимирци Е Владимирци Светог Саве бр. 10-12 

44 Жабари Е Жабари Кнеза Милоша бр. 76 

45 Крупањ Е Крупањ Маршала Тита бр. 2 

46 Жагубица Е Жагубица Партизанска бб 

 

РО НОВИ САД   

47 Апатин ФЦ Апатин Српских владара 29 

48 Бачка Паланка ФБ Бачка  Паланка Краља Петра I  14 
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49 Бачка Топола ФЦ Бачка Топола М.Тита 48 6 

50 Бечеј ФБ Бечеј Данила Киша 5 

51 Врбас ФЦ Врбас Палих бораца 18ц 

52 Вршац ФБ Вршац Феликса Милекера 17 

53 Зрењанин ФА Зрењанин Трг др. Зорана Ђинђића 4 

54 Инђија ФЦ Инђија Војводе Степе 16 

55 Кикинда ФБ Кикинда Трг Ср. добров. 34 

56 Ковин ФЦ Ковин ЈНА 5 

57 Кула ФЦ Кула М. Тита 258 

58 Нови Сад Регионално одељење Нови Сад Булевар Михајла Пупина 16 

59 Нови Сад ФА Нови Сад 1 Модене 7 

60 Нови Сад ФА Нови Сад 2 Бул. Михајла Пупина 14 

61 Нови Сад ФЦ Петроварадин Николајевска 2 

62 Оџаци ФЦ Оџаци Јурија Гагарина 21 

63 Панчево ФА Панчево Масарикова 2 

64 Рума ФБ Рума Железничка 5-7 

65 Сента ФЦ Сента Главни трг 14 

66 Сомбор ФБ Сомбор Стапарски пут 2 

67 Сремска 

Митровица 
ФБ Сремска Митровица Трг Краља Петра I 44 

68 Стара Пазова ФБ Стара Пазова Светосавска 1 

69 Суботица ФА Суботица Корзо 5 

70 Темерин ФЦ Темерин Новосадска 326 

71 Шид ФЦ Шид Кнеза Милоша 2/2 

72 Беочин Е Беочин Трг Цара Лазара 8а 

73 Кањижа Е Кањижа Главни трг 1 

74 Пећинци Е Пећинци Слободана Бајића  5 

75 Ада Е Ада Лењинова 8 

76 Алибунар Е Алибунар Трг слободе бр. 4 

77 Бач Е Бач Трг Зорана Ђинђића бр. 2 

78 Бачки Петровац Е Бачки Петровац Маршала Тита бр. 5-7 

79 Бела Црква Е Бела Црква Јована Поповића бр. 58 

80 Ковачица Е Ковачица Маршала Тита бр. 50 

81 Чока Е Чока Потиска бр. 20 

82 Ириг Е Ириг Николе Тесле бр. 4 

83 Мали Иђош Е Мали Иђош Маршала Тита бр. 32 

84 Нова Црња  Е Нова Црња  ЈНА бр. 110 

85 Нови Бечеј Е Нови Бечеј Жарка Зрењанина бр. 11 

86 Нови Књажевац Е Нови Књажевац Краља Петра бр. 1 

87 Опово Е Опово Бориса Кидрича бр. 10 

88 Пландиште Е Пландиште Војводе Путника бр.38 

89 Сечањ Е Сечањ Вожда Карађорђа бр.59 

90 Србобран Е Србобран Трг Републике бр.2 

91 Тител Е Тител Главна бр. 1 

92 Жабаљ Е Жабаљ Николе Тесле  бр. 45 

93 Житиште Е Житиште Цара Душана бр. 15 

94 
Сремски 

Карловци 
Е Сремски Карловци Трг Бранка Радичевића бр. 6 

 

РО  КРАГУЈЕВАЦ   

95 Аранђеловац ФЦ Аранђеловац  Трг ослобођења 10 

96 Врњачка Бања ФЦ Врњачка Бања Крушевачка 17а 

97 Ивањица ФЦ Ивањица Венијамина Маринковића 3 

98 Јагодина ФБ Јагодина Сквер омладине 3 

99 Крагујевац Регионално одељење Крагујевац 27. Марта 14 
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100 Крагујевац ФА Крагујевац 27. Марта 14 

  

101 
Краљево ФА Краљево Цара Душана 41 

102 Крушевац ФА Крушевац Стевана Високог 2 

103 Нова Варош ФЦ Нова Варош Карађорђева 32 

104 Нови Пазар ФБ Нови Пазар АВНОЈ-a бб 

105 Параћин ФБ Параћин Светог Саве бб 

106 Пожега ФЦ Пожега Трг Слободе 1 

107 Пријепоље ФЦ Пријепоље Санџачких бригада 5 

108 Свилајнац ФЦ Свилајнац  Кртива чаршија бб 

109 Трстеник ФЦ Трстеник Цара Душана 2 

110 Ћуприја ФЦ Ћуприја   Карађорђева 79 

111 Ужице ФА Ужице Трг Партизана 8 

112 Чачак ФА Чачак Градско шеталиште 22 

113 Горњи Милановац ФЦ Горњи Милановац Карађорђева 3 

114 Кнић Е Кнић Кнић бб 

115 Рашка Е Рашка Предрага Вилимоновића бб  

116 Тутин Е Тутин Занатски центар бб 

117 Сјеница Е Сјеница Незнаних јунака 3  

118 Александровац Е Александровац Трг Ослобођења бб 

119 Деспотовац Е Деспотовац 
Милосава Здравковића 

Ресавца 2 

120 Топола Е Топола 
Принца Томислава 

Карађорђевића бб 

121 Прибој Е Прибој Трг Фапа 2 

122 Бајина Башта Е Бајина Башта Вука Караџића 9 

123 Ариље Е Ариље Трг Братства и јединства бб 

124 Баточина Е Баточина Краља Петра I бр. 37 

125 Брус Е Брус Мике Ђорђевића бр. 7 

126 Ћићевац Е Ћићевац Карађорђева бр. 191 

127 Чајетина Е Чајетина 
Александра Карађорђевића 

бр. 28 

128 Варварин Е Варварин Марина Маринковића бб 

129 Косјерић Е Косјерић Олге Грбић бр. 5 

130 Гуча Е Гуча Проте Гучанина бр. 7 

131 Рача  Е Рача  Крагујевачка бр. 48 

132 Рековац Е Рековац Светозара Марковића бр. 2 

133 Лапово Е Лапово Његошева бр. 18 

 

РО  НИШ   

134 Ниш Регионално одељење Ниш Страхињића Бана бр. 3 

135 Лесковац ФА Лесковац Моше Пијаде бр.4 

136 Ниш ФА Ниш Николе Пашића 24, Ниш 

137 
Врање ФБ Врање 

Краља Стефана Првовенчаног 

бр. 1 

138 Зајечар ФБ Зајечар Драгослава Срејовића бр.4 

139 Пирот ФБ Пирот Српских Владара бр.87 

140 Алексинац ФЦ Алексинац Књаза Милоша бр.134-136 

141 Бор ФЦ Бор Ђорђа Вајферта бр.4 

142 Бујановац ФЦ Бујановац Карађорђа Петровића бр.115 

143 Власотинце ФЦ Власотинце Трг Ослобођења бр.1 

144 Књажевац ФЦ Књажевац Његошева бр.2 

145 Неготин ФЦ Неготин Трг Ђорђа Станојевића 68/4 

146 Прокупље ФЦ Прокупље 21. Српске Дивизије бр.6 

147 Лебане Е Лебане 
Цара Душана 116 (зграда 

општине) 
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 Понуђач се обавезује да започне са пружањем услуге на основу позива 

Наручиоца у току следећег радног дана од дана пријема пријаве квара, а код 

интервентних кварова, време одзива  је одмах по позиву Наручиоца.  
 

  6. Квалитет и технички стандарди 

  Понуђач мора бити упознат са важећим позитивним прописима, 

стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији. 

  Понуђач је у обавези да поштује све позитивне законске одредбе које 

се односе на предмет јавне набавке. 

  Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне 

набавке у складу са својом понудом, важећим позитивним прописима, нормативима, 

обавезним стандардима, правилима струке који важе за ту врсту радова и одредбама 

уговора. 

  Понуђач се обавезује да обезбеди понуђени квалитет предмета јавне 

набавке током целокупног трајања уговора. 

   

  7. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 Наручилац и понуђач ће констатовати извршење услуге на основу 

радног налога стручног лица понуђача који мора бити оверен и потписан од стране 

овлашћеног лица Добављача и овлашћеног лица Наручиоца. 

 Овлашћено лице Наручиоца је дужно да одмах, а најкасније три дана по 

извршеној услузи обавести понуђача о уоченом недостатку у извршењу услуге.  

 У случају утврђених недостатака у квалитету  и квантитету извршених 

услуга и функционалних недостатака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року 

од 1 дана од дана  пријема рекламације, без новчане надокнаде. 

148 Сурдулица Е Сурдулица Велибора Стајића бр.1 

149 Кладово Е Кладово Краља Александра бр.35 

150 Мајданпек Е Мајданпек Шашка бр.5 

151 Сокобања Е Сокобања Војислава Илића бр.4 

152 Владичин Хан Е Владичин Хан 
Светосавска бр.1 (зграда 

општине) 

153 Куршумлија Е Куршумлија Вука Караџића 24 

154 Прешево Е Прешево Маршала Тита 36 

155 Бабушница Е Бабушница Ратка Павловића бр. 1 

156 Бела Паланка Е Бела Паланка Српских владара бр. 60 

157 Блаце Е Блаце Карађорђева бр. 4 

158 Бојник Е Бојник Трг Слободе бр. 2 

159 Бољевац Е Бољевац Ивка Ћаловића бр. 4 

160 Босилеград Е Босилеград Георги Димитров бб 

161 Црна Трава Е Црна Трава Трг Милентија Поповића бб 

162 Димитровград Е Димитровград Балканска бр. 2 

163 Дољевац Е Дољевац СО Доњевац 

164 Гаџин Хан Е Гаџин Хан Милоша Обилића бб 

165 Медвеђа Е Медвеђа Јабланичка бб 

166 Мерошина Е Мерошина Цара Лазара бр. 15 

167 Ражањ Е Ражањ Страхиње Симоновића бб 

168 Сврљиг Е Сврљиг Радетова бр. 29 

169 Трговиште Е Трговиште Краља Петра I бр. 102 

170 Житорађа Е Житорађа СО Житорађе 

171 Нишка Бања Е Нишка Бања Трг Републике бб 

 

РО  ПРИШТИНА   

172 Приштина Регионално одељење Приштина 27 Март 28-32  Београд 
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ПАРТИЈУ 21 

 

 1. Опис предмета јавне набавке 

 Предмет набвке обухвата поправку и одржавање следећих модела лап 

топ уређаја: 

  - Lenovo ThinkPad T430s 

  - Lenovo ThinkPad X1 Carbon 

  - Fujitsu Siemens Lifebook A530 

  - HP ProBook 6360b 

  - Dell Vostro 1510 

  - Остали  модели уз обострану сагласност Наручиоца и Испоручиоца. 

 
Јавна набавка поправке и одржавања лап топ уређаја се врши по моделу 

„Одржавање по позиву“.  
 
2. Место и начин пружања услуге 
Сервисне интервенције се могу извршавати или се опрема може 

преузимати на следећим локацијама  Пореске Управе: 
 - Београд  Саве Машковића 3-5, Централа Пореске Управе 

 - Ниш Страхињића Бана бб, Регионално одељење Ниш 

  - Нови Сад Булевар Михајла Пупина бр.16, Регионално одељење Нови 

Сад 

 - Крагујевац 27. Марта бр 14, Регионално одељење Крагујевац. 

 

  Наручилац доставља појединачан захтев за сваком сервисном 

интервенцијом у складу са договореним протоколом одговорних лица Наручиоца и 

Испоручиоца након потписивања Уговора. 

  Испоручилац услуге у року од 3 дана након преузимања уређаја, а у 

складу са договореним протоколом, доставља предлог понуде са спецификацијом и 

ценом делова и опреме (потребно је да уграђени делови и опрема буду од истог 

произвођача ''или одговарајући''), спецификацијом утрошених радних сати и 

предвиђеним временом реализације појединачног сервиса. 

  Наручилац у року од 3 дана даје сагласност о прихватању предложене 

понуде. 

  Испоручилац услуге је у обавези да сервисну интервенцију изврши у 

року предвиђеном у својој понуди и одобреној у достављеној сагласности Наручиоца. 

Испоручилац услуге је у обавези да сачини записник о извршеној 

интервенцији, који мора бити потписан од  одговорног лица Наручиоца и Испоручиоца. 

  Сервисне интервенције по позиву могу се извршавати за сво време 

трајања уговора. 

 

  3. Гарантни рок  

  Гарантни рок за извршене услуге не може бити краћи од 12 месеци, а за 

уграђене делове  мора бити једнак гарантном року произвођача. 

 

  4. Рекламација 

  Током трајања гарантног периода Понуђач се обавезује да ће се 

одазвати позиву Наручиоца и отклонити технички недостатак на опреми. Време одзива 

на прослеђену рекламацију је следећи дан од дана пријема рекламације, завршетак на 

отклањању недостатака је најкасније 5 дана од пријема рекламације (пријаве отказа). 

  Уколико се Понуђач не одазове у року, Наручилац ће поновити позив за 

отклањање рекламације и дати накнадни рок за отклањање отказа, а у случају да 

Понуђач ни тада не отклони рекламацију, биће активирана банкарска гаранција.  
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 5. Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

 Наручилац и понуђач ће констатовати извршење услуге на основу 

радног налога стручног лица понуђача који мора бити оверен и потписан од стране 

овлашћеног лица Добављача и овлашћеног лица Наручиоца. 

 Овлашћено лице Наручиоца је дужно да одмах, а најкасније три дана по 

извршеној услузи обавести понуђача о уоченом недостатку у извршењу услуге.  

 У случају утврђених недостатака у квалитету  и квантитету извршених 

услуга и функционалних недостатака, понуђач мора исте отклонити најкасније у року 

од 1 дана од дана  пријема рекламације, без новчане надокнаде. 

 

6. Безбедносна провера 
Понуђач коме буде додељен уговор, дужан је да након потписивања 

уговора, на захтев Наручиоца, а у зависности од безбедносне категорије објекта у којем 

се врши услуга, у року од пет дана достави имена ангажованих извршилаца посла и 
попуњен образац - Упитник о идентификационим подацима својеручно потисан за 

сваког запосленог појединачно, као и податке о возилима која ће користити приликом 

доставе и монтаже добара ради безбедносне провере од стране надлежне службе 
Министарства унутрашњих послова Републике Србије. 
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V 

 

УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

(чл. 75. и 76. Закона о јавним набавкама)  

И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

 

 1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ (ЧЛАН 75. ЗАКОНА) 

 Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

  Понуђач у поступку јавне набавке мора доказати: 

 

  1.1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар; 

 
Доказ за правно 

лице: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног Привредног суда; 

Доказ за 

предузетнике: 

Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно из 

одговарајућег регистра; 

 

 1.2. да понуђач и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања 

или давања мита, кривично дело преваре; 

 
Доказ за правно  

лице: 
1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe 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 давања 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. 

Доказ за 

предузетнике и за 

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 2 месеца пре отварања понуда. 
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 1.3. 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; 
 

Доказ за правно  

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне самоуправе 

према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода; 

Доказ за 

предузетнике: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне 

самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

Доказ за физичко 

лице: 

Уверења Пореске управе Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне управе локалне 

самоуправе према седишту понуђача да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода; 

 

Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда 
 

Да је поштовао 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. 

 
Доказ за правно  

лице: 

Попуњена, потписана и оверена Изјава од стране понуђача која је 

саставни део конкурсне документације  

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
 

 2. Додатни услови 
 

 2.1. Финансијски и пословни капацитет 
 

  2.1.1. Финансијски капацитет  
 

  За све партије осим за партије 18  и 19 
 

Понуђач треба да има остварен финансијски приход за 2018. годину - 

(члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама) исказан у динарима  без ПДВ-а, , и 

то: 
Партија Вредност извршених услуга 

1 10.000.000,00 

2 20.000.000,00 

3 12.000.000,00 

4 16.000.000,00 

5 9.000.000,00 

6 4.000.000,00 

7 17.000.000,00 

8 15.000.000,00 

9 4.000.000,00 

10 3.000.000,00 

11 200.000,00 

12 1.800.000,00 

13 5.000.000,00 

14 23.000.000,00 

15 8.000.000,00 

16 7.000.000,00 

17 7.000.000,00 

20 2.000.000,00 

21 2.000.000,00 
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  Финансијски капацитет за партије 18 и 19 

 

Укупно остварен приход за 2018. годину - минимално 9.580.000,00 

динара  без ПДВ-а, (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама), без обзира да 

ли се понуда подноси за једну или више партија.  
 

Доказ за правно  

лице: 

 

- Биланс успеха за 2018. годину на прописаном обрасцу (АОП 

1001) или Потврду о регистрацији редовног годишњег 

финансијског извештаја за 2018.годину од Агенције за привредне 

регистре (АОП 1001)   

 

Доказ за 

предузетнике: 

- Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину. 

 

Доказ за физичко 

лице: 

- Потврда о промету код пословне банке за 2018. годину. 

 
  2.1.2. Пословни капацитет  
 

  За све партије осим за партије 18 и 19 

Понуђач треба да располаже неопходним пословним капацитетом 

(вредност извршених услуга која су предмет јавне набавке у 2017, 2018. и 2019. 

години), минимум: 
 

Партија Вредност извршених услуга  

1 10.920.000,00 

2 20.526.000,00 

3 12.130.000,00 

4 16.300.000,00 

5 9.100.000,00 

6 4.360.000,00 

7 17.260.000,00 

8 15.410.000,00 

9 4.660.000,00 

10 3.642.000,00 

11 230.000,00 

12 1.848.000,00 

13 5.674.000,00 

14 23.160.000,00 

15 8.333.332,00 

16 7.000.002,00 

17 7.032.588,00 

20 1.000.000,00 

21 1.000.000,00 

(члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама) 

 
Доказ за правно  

лице: 
Вредност извршених услуга који су предмет јавне набавке доказују се 

потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним 

вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све 

захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. 

 

 

Доказ за 

предузетнике: 

 

Доказ за физичко 

лице: 
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  За партије 18 и 19 

 

Понуђач треба да располаже неопходним пословним капацитетом 

(вредност извршених услуга која су предмет јавне набавке у 2017, 2018. и 2019. 

години), минимум 4.000.000,00 динара  без ПДВ-а, без обзира да ли се понуда подноси 

за једну или више партија (члан 77. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама).  

 
Доказ за правно  

лице: 
Вредност извршених услуга који су предмет јавне набавке доказују се 

потврдом од референтних наручилаца – купаца са исказаним 

вредностима на Обрасцу бр. 1 или на другом обрасцу који садржи све 

захтеване податке и попуњавањем Списка референтних наручилаца. 

 

 

Доказ за 

предузетнике: 

 

Доказ за физичко 

лице: 

 

  2.2. Технички и кадровски капацитет  

 

2.2.1. Технички капацитет 

(Понуђачи који достављају понуду за више партија могу доставити један образац који 

се односи на технички капацитет) 
 

  За Партије од 1-14 

  Понуђач треба да  располаже довољним техничким капацитетима и то 

да поседује: 

  - сервисни центар на територији Београда 

- најмање 2 возила  
 

Доказ за правно  

лице: 
- Као доказ о поседовању сервиса на територији Београда понуђач 

доставља: власнички лист, уговор о купопродаји или уговор о закупу.  

- као доказ о поседовању возила доставља се копија саобраћајне 

дозволе, а уколико возило није у својини понуђача и копија уговора 

који представља правни основ за поседовање возила (уговор о 

лизингу, уговор о закупу). 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

За Партије 15-17  

  Понуђач треба да  располаже довољним техничким капацитетима и то 

да поседује: 

  - сервисни центар на територији Републике Србије; 

- најмање 2 возила; 

  - Понуђач мора бити ауторизован тј. овлашћени  сервисер  од стране 

произвођача опреме која је предмет наведених партија, за територију Републике 

Србије. 

 
Доказ за правно  

лице: 

- Као доказ о поседовању сервиса на територији Републике Србије 

понуђач доставља: власнички лист, уговор о купопродаји или уговор о 

закупу.  

- као доказ о поседовању возила доставља се копија саобраћајне 

дозволе, а уколико возило није у својини понуђача и копија уговора 

који представља правни основ за поседовање возила (уговор о 

лизингу, уговор о закупу). 

- Понуђач је у понуди дужан да достави ауторизацију-потврду, 

оригиналног произвођача (издату на меморандуму произвођача), 

потписану од стране одговорног лица и оверену печатом произвођача 

или канцеларије произвођача у Београду, да је овлашћен за сервис 

добара која су предмет ове јавне набавке за територију Републике 

Србије, осим за опрему чији понуђачи немају представништво или 

канцеларију у Републици Србији. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
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За Партије  18 и 19 
 

  Понуђач треба да  располаже довољним техничким капацитетима за 

сваку партију посебно и то: 

  - сервисни центар на територији Београда минималне површине од 100 

м2; 

   - најмање 3 возила  

   - Да поседује важеће сертификате за стандарде ISO 9001 (систем 

менаџмента квалитетом), ISO 14001 (систем управљања заштитом животне средине), 

издате од акредитованог сертификационог тела. Сертификат мора да гласи на име 

понуђача. 
  - Ауторизација понуђача – Понуђач мора да има ауторизацију издату од 
произвођача IBM и CISCO опреме, да има одговарајући партнерски статус са IBM и 
CISCO произвођачем опреме и да је овлашћен за продају њихових сервиса. За систем за 
праћење тока реализације одржавања - Интернет (wеб) адреса на којој може да се 
приступи апликацији за “ticketing” (праћење тока захтева за интервенцијом – од 
подношења захтева до реализације). 
 

Доказ за правно  

лице: 

- Као доказ о поседовању сервиса на територији Београда понуђач 

доставља: власнички лист, уговор о купопродаји или уговор о закупу 
и попуњавањем и потписом Обрасца изјаве о довољном техничком 
капацитету; 
- Као доказ о поседовању возила доставља се копија саобраћајне 

дозволе, а уколико возило није у својини понуђача и копија уговора 
који представља правни основ за поседовање возила (уговор о 
лизингу, уговор о закупу) и попуњавањем и потписом Обрасца изјаве 
о довољном техничком капацитету; 

- Фотокопије оригинала важећих сертификата за стандарде ISO 9001 и 

ISO 14001); 

за ауторизацију произвођача – копију ауторизације произвођача за 

предметну набавку 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

  За Партију 20 – Одржавање скенера Пореске управе 
 

  Понуђач треба да  располаже довољним техничким капацитетима и то: 

   - Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда, располаже 

са 2 возила по било ком основу, од којих је минимум једно доставно. 

   - Потребно је да је понуђач ауторизован сервисни партнер од стране 

произвођача опреме Fujitsu, HP, Epson за учешће у предметној набавци.  

   - Да располаже најмање једним сервисним центром на територији 

Републике Србије. 

   - Да поседује важеће сертификате за стандарде ISO 9001 (систем 

менаџмента квалитетом), ISO 14001 (систем управљања заштитом животне средине), 

издате од акредитованог сертификационог тела. Сертификат мора да гласи на име 

понуђача. 

 

Доказ за правно  

лице: 

- Фотокопија саобраћајне дозволе или други документ којим се 

доказује испуњеност услова, а уколико возило није у својини 

понуђача и копија уговора који представља правни основ за 

поседовање возила (уговор о лизингу, уговор о закупу). 

- Потврда/документ произвођача опреме Fujitsu, HP, Epson да је 

понуђач ауторизован сервисни партнер за учешће у предметној 

набавци или Потврда/документ локалног представништва 

произвођача за територију Републике Србије.  

- Фотокопије власничког листа, или фотокопија Уговора о 

купопродаји, или фотокопија Уговора о закупу пословног 

простора, или други доказ. 

- Фотокопија важећих сертификата за стандарде ISO 9001 и ISO 

14001). 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
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 За Партију 21 – Одржавање лап топ рачунара Пореске управе 

 

  Понуђач треба да  располаже довољним техничким капацитетима и то: 

  - Да понуђач пре објављивања позива за подношење понуда, располаже 

са 2 возила по било ком основу, од којих је минимум једно доставно. 

  - Потребно је да понуђач буде ауторизовани сервисни партнер од стране 

произвођача опреме Fujitsu, HP, Lenovo, Dell за учешће у предметној набавци.  

  - Да располаже најмање једним сервисним центром на територији 

Републике Србије. 

  - Да поседује важеће сертификате за стандарде ISO 9001 (систем 

менаџмента квалитетом), ISO 14001 (систем управљања заштитом животне средине), 

издате од акредитованог сертификационог тела. Сертификат мора да гласи на име 

понуђача.     

 

Доказ за правно  

лице: 

- Фотокопија саобраћајне дозволе или други документ којим се 

доказује испуњеност услова, а уколико возило није у својини понуђача 

и копија уговора који представља правни основ за поседовање возила 

(уговор о лизингу, уговор о закупу). 

- Фотокопија власничког листа или фотокопија уговора о купопродаји 

или фотокопија уговора о закучу просторног простора или други 

доказ. 

- Потврда/документ произвођача опреме Fujitsu, HP, Lenovo, Dell да је 

понуђач ауторизован сервисни партнер или Потврда/документ 

локалног представништва произвођача за територију Републике 

Србије. 

- Фотокопија важећих сертификата за стандарде ISO 9001 и ISO 

14001). 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

  

2.2.2. Кадровски капацитет 

 (Понуђачи кадровски капацитет се доказују за сваку партију  посебно) 

 

 За Партије 1-17 

- Понуђач мора, пре објављивања позива за подношење понуда, имати 

најмање два запослена или радно ангажована стручна лица  за сервисирање опреме за 

коју подноси понуду; 

- за Партију 14 Понуђач је у обавези  да има 2 запослена или радно 

ангажована лица за сервисирање опреме за коју подноси понуду, од којих минимум 

једног сертификованог инжењера или техничара са сертификатом произвођача којим се 

доказује обученост за сервисирање предметног УПС уређаја. 

 Запослена лица код понуђача су сва лица које је понуђач пријавио  у 

складу са важећим Законом о раду  („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС).  

Понуђач је дужан да обезбеди у континуитету захтевани кадровски 

капацитет током трајања уговора. 
 

 Доказ 

за правно  лице: 

- копије образаца М-3а или М или други одговарајући образац за 

сва запослена лица из којих се види да су запослени пријављени 

на пензијско осигурање (за сваког запосленог појединачно). 

- као доказ за Партију 14 потребно је да понуђачи доставе 

за запослено лице фотокопију важећег сертификата од 

минимум једног произвођача уређаја. 
- образац изјаве кадровског капацитета. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

  За Партију 18  
 - Понуђач мора имати најмање 3 (три) лица која ће бити одговорна за 

извршење и квалитет пружених услуга уговора о јавној набавци. Минимум 2 

ангажована лица морају имати факултетску диплому (7 степен) техничког факултета.  
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 Запослена лица код понуђача су сва лица које је понуђач пријавио  у 

складу са важећим Законом о раду  („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС).  

 

Понуђач је дужан да обезбеди у континуитету захтевани кадровски 

капацитет током трајања уговора. 

 Доказ 

за правно  лице: 

- копије образаца М-3а или М или други одговарајући образац за 

сва запослена лица из којих се види да су запослени пријављени 

на пензијско осигурање (за сваког запосленог појединачно). 

- доказује достављањем фотокопије уговора о раду или 
другог правног основа за ангажовање лица као и 

фотокопије оригинал сертификата за сервисирање и 
попуњеним и потписаним Обрасцем изјаве о довољном 

кадровском капацитету. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

    За Партију  19 
 - Понуђач мора имати најмање 3 (три) лица која ће бити одговорна за 

извршење и квалитет пружених услуга уговора о јавној набавци. Минимум 2 

ангажована лица морају имати факултетску диплому (7 степен) техничког факултета и 

минимум 2 (два) морају да поседују сертификат за сервисирање једног од наведених 

брендова опреме за коју се даје услуга, и то: 

 - минимално 2 (два) радно ангажована лица са CISCO сертификатом. 

          Запослена лица код понуђача су сва лица које је понуђач пријавио  у 

складу са важећим Законом о раду  („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС).  

Понуђач је дужан да обезбеди у континуитету захтевани кадровски 

капацитет током трајања уговора. 

 Доказ 

за правно  лице: 

- копије образаца М-3а или М или други одговарајући образац за 

сва запослена лица из којих се види да су запослени пријављени 

на пензијско осигурање (за сваког запосленог појединачно). 

- доказује достављањем фотокопије уговора о раду или 
другог правног основа за ангажовање лица као и 

фотокопије оригинал сертификата за сервисирање и 
попуњеним и потписаним Обрасцем изјаве о довољном 

кадровском капацитету. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

За Партију 20 – Одржавање скенера Пореске управе 

  - да има, пре објављивања јавног позива, у радном односу најмање по 

једног инжењера и/или сервисера/техничара техничке струке, сертификованог од 

стране сваког произвођача наведене опреме - Fujitsu, HP, Epson. 

Запослена лица код понуђача су сва лица које је понуђач пријавио  у 

складу са важећим Законом о раду  („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС).  

Понуђач је дужан да обезбеди у континуитету захтевани кадровски 

капацитет током трајања уговора. 
 

Доказ за правно  

лице: 
- копије образаца М-3а или М или другог одговарајућег 

обрасца за сва запослена лица из којих се види да су запослени 

пријављени на пензијско осигурање (за сваког запосленог 

појединачно), копије уговора о раду. 

- образац изјаве кадровског капацитета. 

- фотокопија важећег сертификата произвођача опреме. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
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За Партију 21– Одржавање лап топ рачунара Пореске управе 

  - да има, пре објављивања јавног позива, у радном односу најмање по 

једног инжењера и/или сервисера/техничара техничке струке, сертификованог од 

стране сваког произвођача наведене опреме - Fujitsu, HP, Lenovo, Dell. 

Запослена лица код понуђача су сва лица које је понуђач пријавио  у 

складу са важећим Законом о раду  („Службени гласник РС“ број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 

32/2013, 75/2014 и 13/2017 – Одлука УС).  

Понуђач је дужан да обезбеди у континуитету захтевани кадровски 

капацитет током трајања уговора. 
 

Доказ за правно  

лице: 
- копије образаца М-3а или М или другог одговарајућег 

обрасца за сва запослена лица сертификкована од произвођача 

опреме сертификкована од произвођача опреме из којих се види 

да су запослени пријављени на пензијско осигурање (за сваког 

запосленог појединачно), копије уговора о раду  

- образац изјаве кадровског капацитета. 

- фотокопија важећег сертификата произвођача опреме. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

 

  2. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОНУЂАЧ АКО 

ИЗВРШЕЊЕ НАБАВКЕ ДЕЛИМИЧНО ПОВЕРАВА ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу дужан је да наведе 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. 

 Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико оквирни 

споразум, односно уговор буде закључен између наручиоца и понуђача, тај подизвођач 

ће бити наведен у оквирном споразуму, односно уговору. 

 Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености 

обавезних услова Поглављe IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ (чл. 75. Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3. 

 Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

Доказ: Попуњена, потписана и оверена Изјава понуђача  

 

 

 

  3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА 

ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 Понуду може поднети група понуђача.  

 Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни обавезне услове из 

Поглавља IV. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (чл. 75. 

Закона о јавним набавкама) И УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ 

УСЛОВА, тачкa 1. Обавезни услови, подтачке 1), 2) и 3), а додатне услове испуњавају 

заједно, осим ако наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 
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 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

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

уговора. 

  Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено 

солидарно према наручиоцу. 

 

Доказ: Споразум понуђача доставити у понуди 

 
   

 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним 

копијама, осим ако другачије није одређено конкурсном документацијом. 

 Управа за заједничке послове може пре доношења одлуке о закључењу 

оквирног споразума писмено затражити од понуђача да у року од пет дана од дана 

позива достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

 Ако понуђач у остављеном року не достави на увид оригинал или 

оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Управу за 

заједничке послове односно Наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке 

о закључењу оквирног споразума, односно закључења уговора, односно током 

важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин.  

 Уколико је понуђач у складу са чланом 78. Закона о јавним набавкама, 

уписан у регистар понуђача, није дужан да приликом подношења понуде доказује 

испуњеност обавезних услова, ако наведе интернет страницу на којој су тражени 

подаци (докази) јавно доступни. 

 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа ако наведе интернет страницу на којој су 

тражени подаци (докази) јавно доступни. 

 Ако понуђач има седиште у другој држави, Управа за заједничке 

послове може да провери да ли су документи којима понуђач доказује испуњеност 

тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. Ако понуђач није 

могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што 

она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе 

у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за 

то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у 

примереном року.  

 Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 

77. Закона о јавним набавкама, понуђач може уместо доказа да приложи своју 

писану изјаву дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред 

судским или органом управе, јавним бележником (нотар) или другим надлежним 

органом те државе. Наведена изјава, уколико није издата на српском језику мора 

бити преведена на српски језик и оверена од стране судског тумача.  
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И З Ј А В А 

 

којом понуђач: ______________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из ___________________________ у отвореном поступку централизоване јавне 

набавке број 7/2020, чији је предмет набавка услуге одржавања – рачунара, 

штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. 

години или је набављена у 2019. години), под пуном материјалном и кривичном  

одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне 

средине и да нема забрану обављања делатности које је на снази у време 

подношења понуде. 
 

 

Напомена: Понуђач попуњава потписује и оверава Изјаву.  

 

Датум:_____________ 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А 

(уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем) 

 

 

 

 

којом понуђач_______________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 

изјављује да је подизвођач ____________________________ из ________________ у 

отвореном поступку централизоване јавне набавке број 7/2020, чији је предмет 
набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за 

опрему која није била предмет цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години), 

под пуном материјалном и кривичном  одговорношћу изјављује да је поштовао 

обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада и заштити животне средине и да нема забрану обављања 

делатности које је на снази у време подношења понуде. 
 

 

 

Напомена: У случају потребе Изјаву копирати 

 

Датум:_____________ 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А 

 

 

 

 

којом члан групе: ___________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив понуђача) 

 

из _____________________ у отвореном поступку централизоване јавне набавке 

број 7/2020, чији је предмет набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. години или 

је набављена у 2019. години), под пуном материјалном и кривичном  

одговорношћу изјављује да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити животне 

средине и да нема забрану обављања делатности које је на снази у време 

подношења понуде. 
 

 

 

Датум:_____________ 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица  
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И З Ј А В А 

 

 

  

 У предметној јавној набавци подизвођачу ________________________из  

________________________________, делимично поверавам _____________ % укупне 

вредности набавке, а што се односи на:  

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

 

Напомена:  Проценат укупне вредности набавке који се поверава подизвођачу  

 не може бити већи од 50 %. Понуђач је дужан да наведе део предмета  

             набавке који ће се извршити преко подизвођача. 

 

У случају потребе Изјаву копирати 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 1 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП DELL 

 

2.1.2.  НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу  и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 1 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП DELL 

        Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка рачунарске опреме - рачунара (радне станице и софтвери) са 

припадајућим лиценцним системским и корисничким софтвером, у укупној вредности 

од_____________________(словима:____________________________________________

__________) динара, без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

Место  

Датум: 
 

 

   Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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ПАРТИЈА 2 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП HP 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу  и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

  



Страна 37 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 2 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП HP 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка рачунарске опреме – рачунара (радне станице и софтвери) са 

припадајућим лиценцним системским и корисничким софтвером, у укупној вредности 

од_____________________(словима:____________________________________________

__________) динара, без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

 

Место  

Датум: 
 

 

   Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

 

  



Страна 38 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 3 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП FS 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

  



Страна 39 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 3 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП FS 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка рачунарске опреме – рачунара (радне станице и софтвери) са 

припадајућим лиценцним системским и корисничким софтвером, у укупној вредности 

од____________________(словима:_____________________________________________

_________) динара, без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

 

Место  

Датум: 
 

 

   Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

 

  



Страна 40 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 4 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП IBM 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

  



Страна 41 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 4 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП IBM 

 

                                                                                                                              Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка рачунарске опреме (радне станице, сервери и софтвери) са 

припадајућим лиценцним системским и корисничким софтвером  у укупној вредности 

од_____________________(словима:____________________________________________

__________) динара, без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

Место  

Датум: 
 

   Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

 

  



Страна 42 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 5 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП LENOVO  

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

  



Страна 43 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 5 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП LENOVO 

 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу одржавања 

и поправка рачунарске опреме (радне станице, сервери и софтвери) са припадајућим 

лиценцним системским и корисничким софтвером у укупној вредности 

од_____________________(словима:____________________________________________

__________) динара, без ПДВ-а 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

Место  

Датум: 
 

   Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

 

  



Страна 44 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 6 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП РАЗНО 

 

2.1.2.  НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

  



Страна 45 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 6 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП РАЗНО 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка рачунарске опреме – рачунара (радне станице и софтвери) са 

припадајућим лиценцним системским и корисничким софтвером, у укупној вредности 

од_____________________(словима:____________________________________________

__________) динара, без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

 

  



Страна 46 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 7 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП НР 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

  



Страна 47 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 7 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП НР 

 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка штампача у укупној вредности од _____________________ 

(словима: ______________________________________________________) динара, без 

ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

 Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

  



Страна 48 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 8 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП LEXMARK 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

  



Страна 49 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 8 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП LEXMARK 

 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка штампача у укупној вредности од _____________________ 

(словима: ______________________________________________________) динара, без 

ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

 Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

  



Страна 50 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 9 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП MINOLTA 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

  



Страна 51 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 9 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП MINOLTA 

 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка штампача у укупној вредности од _____________________ 

(словима: ______________________________________________________) динара, без 

ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

 Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

  



Страна 52 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 10 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП CANON 

 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

  



Страна 53 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 10 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП CANON 

 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка штампача у укупној вредности од _____________________ 

(словима: ______________________________________________________) динара, без 

ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

 Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

  



Страна 54 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 11 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИПА SAMSUNG 

 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  



Страна 55 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 11 -  ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИПА SAMSUNG 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка штампача у укупној вредности од _____________________ 

(словима: ______________________________________________________) динара, без 

ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

 

  



Страна 56 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 12 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИПА KYOCERA  

 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

  



Страна 57 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 12 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИПА KYOCERA  

 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка штампача у укупној вредности од _____________________ 

(словима: ______________________________________________________) динара, без 

ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

 

 

 



Страна 58 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 13 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП РАЗНО 

 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  



Страна 59 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 13 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП РАЗНО  

 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка штампача у укупној вредности од _____________________ 

(словима: ______________________________________________________) динара, без 

ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

 

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

 

 



Страна 60 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 14– ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА ТИП РАЗНО 

 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  



Страна 61 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 14 – ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА ТИП РАЗНО  

 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка УПС уређаја тип РАЗНО у укупној вредности од 

_____________________(словима:______________________________________________

________) динара, без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

 

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

 

 



Страна 62 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА  15 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, МОНИТОРА И ЛАПТОПОВА 

УПРАВE ЦАРИНА 

 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  
бр. 

Списак референтних наручилаца – купаца 
Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

  



Страна 63 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 15 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, МОНИТОРА И ЛАПТОП-ОВА 

УПРАВE ЦАРИНА 

 

Образац бр. 1 

 

Назив  
референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу одржавања рачунара, монитора и лап топ 

рачунара или уређаја који су сродни предмету јавне набавке у укупној вредности од  

_____________________________ (словима: _____________________________________ 

_____________________________)  динара, без ПДВ-а. Услуга одржавања предметне 

опреме извршена је у _______________. години.  

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. години или 

је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не може користити.  

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
 



Страна 64 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 16 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА  УПРАВЕ ЦАРИНЕ 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

  



Страна 65 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 16 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА УПРАВЕ ЦАРИНЕ 

 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка штампача у укупној вредности од _____________________ 

(словима: ______________________________________________________) динара, без 

ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не 

може користити.  

 Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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ПАРТИЈА 17 – ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕРА УПРАВE ЦАРИНА 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 17 – ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕРА УПРАВE ЦАРИНА 
 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка рачунарске опреме - сервера у укупној вредности од 

_____________________ (словима: 

______________________________________________________) динара, без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања 

рачунарске и комуникационе опреме и штампача само за опрему која није била 

предмет централизоване јавне набавке у 2019. години или је набављена у 2019. години 

(број 7/2020), и у друге сврхе се не може користити.  

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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ПАРТИЈА 18– ОДРЖАВАЊЕ IBM РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ УПРАВЕ ИГРЕ НА 

СРЕЋУ 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 18 – ОДРЖАВАЊЕ IBM РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ УПРАВЕ ИГРЕ НА 

СРЕЋУ 

 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка IBM рачунарске опреме у укупној вредности од 

_____________________ (словима: 

______________________________________________________) динара, без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања 

рачунарске и комуникационе опреме и штампача само за опрему која није била 

предмет централизоване јавне набавке у 2019. години или је набављена у 2019. години 

(број 7/2020), и у друге сврхе се не може користити.  

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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ПАРТИЈА 19 – ОДРЖАВАЊЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ CISCO УПРАВЕ 

ИГРЕ НА СРЕЋУ 

 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 19 – ОДРЖАВАЊЕ КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ CISCO УПРАВЕ 

ИГРЕ НА СРЕЋУ 

 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка комуникационе опреме Cisco у укупној вредности од 

_____________________(словима: _____________________________________________) 

динара, без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања 

рачунарске и комуникационе опреме и штампача само за опрему која није била 

предмет централизоване јавне набавке у 2019. години или је набављена у 2019. години 

број 7/2020, и у друге сврхе се не може користити.  

Место 
 

 

Датум: 
 

 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 

 

 

 



Страна 72 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 20 – ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – СКЕНЕРА ПОРЕСКE 

УПРАВE 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  

бр. 
Списак референтних наручилаца – купаца 

Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 20 – ОДРЖАВАЊЕ ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ – 

СКЕНЕРА ПОРЕСКE УПРАВE 
 

Образац бр. 1 

 

Назив  

референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

_______________________________ у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу 

одржавања и поправка рачунарске опреме - скенера у укупној вредности од 

_____________________(словима:_____________________________________________) 

динара, без ПДВ-а. 

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

________________________ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања 

рачунарске и комуникационе опреме и штампача само за опрему која није била 

предмет централизоване јавне набавке у 2019. години или је набављена у 2019. години 

(број 7/2020), и у друге сврхе се не може користити.  

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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ПАРТИЈА  21 – ОДРЖАВАЊЕ ЛАП ТОП РАЧУНАРА ПОРЕСКE УПРАВE 

 

 

2.1.2. НЕОПХОДНИ ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТИ 

 

 

Ред.  
бр. 

Списак референтних наручилаца – купаца 
Вредност  

извршених услуга  

1 2 

1.  
 

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

9.   

10.   

У к у п н о:  

 

 

 Потврде наручилаца које се прилажу као докази могу бити оригинали 

или фотокопије.  

 

 

НАПОМЕНА: - У случају већег броја референтних наручилаца-купаца ову 

табелу и образац бр. 1 – копирати. 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 21 – ОДРЖАВАЊЕ ЛАП ТОП РАЧУНАРА ПОРЕСКE УПРАВE 

 

Образац бр. 1 

 

Назив  
референтног 

наручиоца-купца:  

Седиште:  

Улица и број:  

Телефон:  

Матични број:  

ПИБ:  

 

 

 У складу са чланом 77. став 2. тачка 2. подтачка 1) Закона о јавним 

набавкама, достављамо вам 

 

П О Т В Р Д У 

 

којом потврђујемо да је ______________________________________________________ 

у 2017, 2018. и 2019. години, извршио услугу одржавања лап топ рачунара или уређаја 

који су сродни предмету јавне набавке у укупној вредности од  _____________________                          

(словима: ______________________________________________________)  динара, без 

ПДВ-а. Услуга одржавања предметне опреме извршена је у _______________. години.  

 Потврда се издаје на захтев _____________________________________ 

ради учешћа у јавној набавци услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. години или 

је набављена у 2019. години) број 7/2020, и у друге сврхе се не може користити.  

Место  

Датум: 
 

  

  Референтни наручилац-купац 

 

  (потпис и печат овлашћеног лица) 

 

 

Напомена: Образац потврде копирати и доставити за све 

наручиоце-купце из референтне листе 
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 2.2.1. ДОВОЉНИ ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ 

 

  ПАРТИЈЕ 1 – 17 

 

 

СЕРВИСНИ ЦЕНТАР НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

 

 

 

 Седиште сервиса је у _________________________ у улици 

__________________ број ____________. 

 

 

(Уписати седиште сервиса) 

 

  

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 

 

 

ПОСЕДОВАЊЕ ВОЗИЛА 

 

Ред. 

бр. 
Регистарски број возила Основ коришћења 

1. 
  

2. 
  

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 18 -  ОДРЖАВАЊЕ IBM РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ УПРАВЕ ИГРЕ НА 

СРЕЋУ  

 

ПОСЕДОВАЊЕ СЕРВИСНОГ ЦЕНТРА НА ТЕРИТОРИЈИ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ МИНИМАЛНЕ ПОВРШИНЕ 100м2 

 

 

 Седиште сервиса је у _________________________ у улици 

__________________ број ____________. 

(Уписати седиште сервиса) 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

ПОСЕДОВАЊЕ ВОЗИЛА 

 

Ред. 

бр. 
Регистарски број возила Основ коришћења 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

(Уписати седиште сервиса) 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈЕ 19 - ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКО КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ 

CISCO УПРАВЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ 

 

 

ПОСЕДОВАЊЕ СЕРВИСНОГ ЦЕНТРА НА ТЕРИТОРИЈИ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ МИНИМАЛНЕ ПОВРШИНЕ 100м2 

 

 

 Седиште сервиса је у _________________________ у улици 

__________________ број ____________. 

(Уписати седиште сервиса) 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 

ПОСЕДОВАЊЕ ВОЗИЛА 

 

 

Ред. 

бр. 
Регистарски број возила Основ коришћења 

1. 
  

2. 
  

3. 
  

(Уписати седиште сервиса) 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 20 - ОДРЖАВАЊЕ СКЕНЕРА ПОРЕСКE УПРАВE  

 

 

ПОСЕДОВАЊЕ СЕРВИСНОГ ЦЕНТРА НА ТЕРИТОРИЈИ  

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 

 Седиште сервиса је у _________________________ у улици 

__________________ број ____________. 

(Уписати седиште сервиса) 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 

ПОСЕДОВАЊЕ ДОСТАВНОГ ВОЗИЛА 

 

 

Ред. 

бр. 
Регистарски број возила Основ коришћења 

1. 
  

(уписати тражене податке) 

 

 

ПОСЕДОВАЊЕ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА 

 

 

Ред. 

бр. 
Регистарски број возила Основ коришћења 

1. 
  

(уписати тражене податке) 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 80 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 21 - ОДРЖАВАЊЕ ЛАП ТОП РАЧУНАРА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ  

 

 

 

ПОСЕДОВАЊЕ СЕРВИСНОГ ЦЕНТРА НА ТЕРИТОРИЈИ 

РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

 

 

 Седиште сервиса је у _________________________ у улици 

__________________ број ____________. 

(Уписати седиште сервиса) 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 

ПОСЕДОВАЊЕ ДОСТАВНОГ ВОЗИЛА 

 

 

Ред. 

бр. 
Регистарски број возила Основ коришћења 

1. 
  

(уписати тражене податке) 

 

 

ПОСЕДОВАЊЕ ПУТНИЧКОГ ВОЗИЛА 

 

 

Ред. 

бр. 
Регистарски број возила Основ коришћења 

1. 
  

(уписати тражене податке) 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 

 

 

 

 

 



Страна 81 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

 

2.2.2. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 

 

ПАРТИЈА 1 - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП DELL  

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

  



Страна 82 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

 

ПАРТИЈА 2 - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП HP  

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

  



Страна 83 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

 

ПАРТИЈА 3 - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП FS  

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

  



Страна 84 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

 

ПАРТИЈА 4 - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП IBM  

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена:  Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија. 

  

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

  



Страна 85 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

 

ПАРТИЈА 5 - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП LENOVO 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених 

стручних лица 

(за сервисирање, одржавање 

опреме)  

Профил и степен 

стручне спреме 

1 2 4 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена:  Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија. 

  

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

  



Страна 86 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 6 - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ ТИП РАЗНО  

 

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

  



Страна 87 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 7 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП НР 

 

  

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

  



Страна 88 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 8 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП LEXMARK 

 

  

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

  



Страна 89 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 9 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП MINOLTA 

 

  

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

  



Страна 90 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 10 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП CANON 

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

  



Страна 91 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 11 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИПА SAMSUNG 

 

 

  

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

  



Страна 92 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 12 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИПА KYOCERA  

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

Сертификат за једног 

сервисера 
1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

  



Страна 93 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 13 – ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА ТИП РАЗНО 

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страна 94 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 14 - ОДРЖАВАЊЕ УПС УРЕЂАЈА ТИП РАЗНО 

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запосленог лица 

сертификованих инжењера/техничара за 

одржавање УПС уређаја  

Степен и профил 

стручне спреме и 

сертификат 

1 2 3 

1.   

 

(уписати тражене податке) 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

 

 

  



Страна 95 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

 

ПАРТИЈА 15 - ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА, МОНИТОРА И ЛАПТОПОВА 

УПРАВE ЦАРИНА 

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

 

 

  



Страна 96 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 16 - ОДРЖАВАЊЕ ШТАМПАЧА УПРАВE ЦАРИНА 

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

 

 

  



Страна 97 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 17- ОДРЖАВАЊЕ СЕРВЕРА УПРАВE ЦАРИНА 

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена: Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

 

 

  



Страна 98 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

ПАРТИЈА 18 -  ОДРЖАВАЊЕ IBM РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ УПРАВЕ ИГРЕ НА 

СРЕЋУ  

 

 

И З Ј А В А  

о испуњености кадровског капацитета 

 

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

3.    

 

(уписати тражене податке) 

 

 

 

Напомена:  Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија. 

  

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

 

 

 

 

 



Страна 99 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 ПАРТИЈЕ 19 - ОДРЖАВАЊА РАЧУНАРСКО КОМУНИКАЦИОНЕ ОПРЕМЕ 

CISCO УПРАВЕ ИГРЕ НА СРЕЋУ 

 

И З Ј А В А  

о испуњености кадровског капацитета 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запослених стручних лица 

(за сервисирање, одржавање опреме) 

Профил и степен стручне 

спреме 

1 2 3 

1.    

2.    

3.    

 

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запосленог лица 

сертификованих сервисера за одржавање 

уређаја марке  „CISCO“   

Степен и профил 

стручне спреме и 

сертификат 

1 2 3 

1.   

2.   

 

(уписати тражене податке) 

 

Напомена:  Понуђач не може приказивати иста запослена лица уколико подноси 

понуду за више партија. 

  

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

 



Страна 100 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПАРТИЈА 20 – ОДРЖАВАЊЕ СКЕНЕРА ПОРЕСКE УПРАВE 

 

И З Ј А В А  

о испуњености кадровског капацитета 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запосленог лица 

сертификованих инжењера/сервисера за 

одржавање скенера марке  „Fujitsu“   

Степен и профил 

стручне спреме и 

сертификат 

1 2 3 

1.   

2.   

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запосленог лица 

сертификованих инжењера/сервисера за 

одржавање  одржавање  скенера марке „HP“ 

Степен и профил 

стручне спреме и 

сертификат 

1 2 3 

1.   

2.   

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запосленог лица 

сертификованих инжењера/сервисера за 

одржавање  скенера марке  „Epson“ 

Степен и профил 

стручне спреме и 

сертификат 

1 2 3 

1.   

2.   

(уписати тражене податке) 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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ПАРТИЈА 21 – ОДРЖАВАЊЕ ЛАП ТОП РАЧУНАРА ПОРЕСКE УПРАВE 

 

И З Ј А В А  

о испуњености кадровског капацитета 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запосленог лица 

сертификованих инжењера/сервисера за 

одржавање лап топ уређаја марке  „Fujitsu“   

Степен и профил 

стручне спреме и 

сертификат 

1 2 3 

1.   

2.   

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запосленог лица 

сертификованих инжењера/сервисера за 

одржавање  одржавање  лап топ уређаја 

марке „HP“ 

Степен и профил 

стручне спреме и 

сертификат 

1 2 3 

1.   

2.   

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запосленог лица 

сертификованих инжењера/сервисера за 

одржавање  лап топ уређаја марке  „Lenovo“ 

Степен и профил 

стручне спреме и 

сертификат 

1 2 3 

1.   

2.   

 

 

Ред.  

бр. 

Име и презиме запосленог лица 

сертификованих инжењера/сервисера за 

одржавање  лап топ уређаја марке „DELL“  

Степен и профил 

стручне спреме и 

сертификат 

1 2 3 

1.   

2.   

(уписати тражене податке) 

 

  Потпис овлашћеног лица 
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VI 

 

УПУТСТВО 

ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

 

  1. Подаци о језику 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. 

  Сва документа у понуди морају бити на српском језику. 

  Уколико је документ на страном језику, мора бити преведен на српски 

језик и оверен од стране судског тумача. 

 

  2. Посебни захтеви у погледу начина припремања понуде 

  Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у 

обрасце који су саставни део конкурсне документације. 

  Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани у 

целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштете 

листови или печат. 

  Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу. 

  Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 

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

  Уколико понуду доставља група понуђача саставни део заједничке 

понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

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

уговора. 

 Споразумом се уређују и друга питања која наручилац одреди 

конкурсном документацијом.  

 Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у 

одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

 Уколико понуду подноси група понуђача све обрасце потписује члан 

групе који ће бити носилац посла који подноси понуду и заступа групу понуђача пред 

наручиоцем. У том случају образац „Подаци о понуђачу“ се не попуњава. Све Изјаве 

дате под материјалном и кривичном одговорношћу попуњавају, потписују и 

оверавају овлашћена лица свих чланова групе.  

 

 3. Подношење понуде 

 Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

 Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста 

буде примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за 

подношење понуде. 

 Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у затвореној 

коверти или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са 

сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 Понуде се достављају на адресу: Управа за заједничке послове 

републичких органа, Београд, Немањина 22-26, I спрат, канцеларија бр. 14. Коверат или 

кутија са понудом на предњој страни мора имати писани текст "ПОНУДА-НЕ 

ОТВАРАЈ", назив и број јавне набавке, број и назив партије за коју се понуда подноси, а 

на полеђини назив, број телефона и адреса понуђача. 
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 Неблаговременом ће се сматрати понуда која није примљена од стране 

наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење понуде. 

 Управа за заједничке послове ће, по oкончању поступка отварања 

понуда, вратити понуђачима, неотворене, све неблаговремено поднете понуде, са 

назнаком да су поднете неблаговремено. 

 Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

 Понуђач може да поднесе понуду за једну или више партија. 

 

  4. Понуда са варијантама није дозвољена 

 

  5. Начин измене, допуне и опозива понуде 

  Понуђач може у року за подношење понуде да измени, допуни или 

опозове своју понуду и то непосредно или путем поште, на начин који је одређен за 

подношење понуде, са јасном назнаком који део понуде мења односно која документа 

накнадно доставља. 

 

  6. Обавештење понуђачу у вези подношења понуде 

  Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да 

учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да учествује у више 

заједничких понуда. 

 

7. Подизвођач 

  Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке 

делимично поверити подизвођачу.  

  Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу дужан је да наведе 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. 

  Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између 

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

  Понуђач је дужан да Управи за заједничке послове односно наручиоцу, 

на његов захтев, омогући приступ код подизвођача ради утврђивања испуњености 

услова. 

  Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача. 

 

 

  8. Обавештење о саставном делу заједничке понуде 

  Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе 

међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

 1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће 

поднети понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем; 

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

уговора. 

  Споразумом се уређују се и друга питања која наручилац одреди 

конкурсном документацијом.  

  Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у 

одређени правни облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 

 

  9. Валута  

 Цена мора бити изражена у динарима без ПДВ-а. 
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 Цена сервиса и одржавања за Партију 1   

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања Dell рачунарске опреме и припадајаућег 

лиценцног софтвера изражава се као цена по позиву и обухвата комплетну услугу и то: 

одржавање свих саставних делова уређаја (расклапање, чишћење, утврђивање квара, 

активности замене неисправног дела и уградње новог, склапање уређаја), проверу 

исправности уређаја после склапања, утрошак потребног потрошног материјала, 

реинсталација, подешавање и Upgrade припадајућег лиценцног системског софтвера, 

превоз сервисера својим превозним средством на релацији сервисер-Наручилац и 

обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна 

да би се уређаји који у предмет јавне набавке довели у функционално, исправно стање, 

у свему према прописаном садржају услуга, техничким упутствима и нормативима 

произвођача (односи се само инсталирани софтвер оперативног система) по пријави и 

позиву од стране овлашћеног лица Наручиоца у ТАБЕЛИ 1.1 из образца спецификације 

која ће бити саставни део уговора. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 1.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 
 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 2 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања HP рачунарске опреме и припадајаућег 

лиценцног софтвера изражава се као цена по позиву и обухвата комплетну услугу и то: 

одржавање свих саставних делова уређаја (расклапање, чишћење, утврђивање квара, 

активности замене неисправног дела и уградње новог, склапање уређаја), проверу 

исправности уређаја после склапања, утрошак потребног потрошног материјала, 

реинсталација, подешавање и Upgrade припадајућег лиценцног системског софтвера, 

превоз сервисера својим превозним средством на релацији сервисер-наручилац и 

обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна 

да би се уређаји који у предмет јавне набавке довели у функционално, исправно стање, 

у свему према прописаном садржају услуга, техничким упутствима и нормативима 

произвођача, по пријави и позиву од стране овлашћеног лица Наручиоца у ТАБЕЛИ 2.1   

из образца спецификације која ће бити саставни део уговора. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 2.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 
  

 Цена сервиса и одржавања за Партију 3 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања FS рачунарске опреме и припадајаућег 

лиценцног софтвера изражава се као цена по позиву и обухвата комплетну услугу и то: 

одржавање свих саставних делова уређаја (расклапање, чишћење, утврђивање квара, 

активности замене неисправног дела и уградње новог, склапање уређаја), проверу 

исправности уређаја после склапања, утрошак потребног потрошног материјала, 

реинсталација, подешавање и Upgrade припадајућег лиценцног системског софтвера, 

превоз сервисера својим превозним средством на релацији сервисер-наручилац и 

обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна 

да би се уређаји који у предмет јавне набавке довели у функционално, исправно стање, 

у свему према прописаном садржају услуга, техничким упутствима и нормативима 

произвођача (односи се само инсталирани софтвер оперативног система), по пријави и 

позиву од стране овлашћеног лица Наручиоца у ТАБЕЛИ 3.1  из образца 

спецификације која ће бити саставни део уговора. 
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 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 3.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 
 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 4 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања IBM рачунарске опреме и 

припадајаућег лиценцног софтвера изражава се као цена по позиву и обухвата 

комплетну услугу и то: одржавање свих саставних делова уређаја (расклапање, 

чишћење, утврђивање квара, активности замене неисправног дела и уградње новог, 

склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, утрошак потребног 

потрошног материјала, реинсталација, подешавање и Upgrade припадајућег лиценцног 

системског софтвера, превоз сервисера својим превозним средством на релацији 

сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања и 

прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који у предмет јавне набавке довели 

у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, 

техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави и позиву од стране 

овлашћеног лица Наручиоца у ТАБЕЛИ 4.1  из образца спецификације која ће бити 

саставни део уговора. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 4.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 
 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 5 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања LENOVO рачунарске опреме и 

припадајаућег лиценцног софтвера изражава се као цена по позиву и обухвата 

комплетну услугу и то: одржавање свих саставних делова уређаја (расклапање, 

чишћење, утврђивање квара, активности замене неисправног дела и уградње новог, 

склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, утрошак потребног 

потрошног материјала, реинсталација, подешавање и Upgrade припадајућег лиценцног 

системског софтвера, превоз сервисера својим превозним средством на релацији 

сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања и 

прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који у предмет јавне набавке довели 

у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, 

техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави и позиву од стране 

овлашћеног лица Наручиоца у ТАБЕЛИ 5.1  из образца спецификације која ће бити 

саставни део уговора. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 5.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 
 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 6 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања рачунарске опреме типа RAZNO и 

припадајаућег лиценцног софтвера изражава се као цена по позиву и обухвата 

комплетну услугу и то: одржавање свих саставних делова опреме (расклапање, 

чишћење, утврђивање квара, активности замене неисправног дела и уградње новог, 

склапање уређаја), проверу исправности опреме после склапања, утрошак потребног 

потрошног материјала, реинсталација, подешавање и Upgrade припадајућег лиценцног 

системског софтвера, превоз сервисера својим превозним средством на релацији 

сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања и 
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прилагођавања која су неопходна да би се уређаји која је предмет јавне набавке довела 

у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, 

техничким упутствима и нормативима произвођача (односи се само инсталирани 

софтвер оперативног система), по пријави и позиву од стране овлашћеног лица 

Наручиоца у ТАБЕЛИ 6.1 из образца спецификације која ће бити саставни део уговора. 

  

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 6.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 
 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 7  

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања по позиву (отклањање квара) ласерских 

штампача марке „HP“ подразумева комплетну услугу и то: одржавање свих саставних 

делова уређаја (расклапање, чишћење, утврђивање квара, активности замене 

неисправног дела и уградње новог, склапање уређаја), проверу исправности уређаја 

после склапања, утрошак потребног потрошног материјала, реинсталација, превоз 

сервисера својим превозним средством на релацији сервисер-наручилац и обратно, као 

и сва додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна да би се 

уређаји који су предмет јавне набавке довели у функционално, исправно стање, у свему 

према прописаном садржају услуга, техничким упутствима и нормативима 

произвођача, по пријави и позиву од стране овлашћеног лица Наручиоца у ТАБЕЛИ 7.1 

из образца спецификације која ће бити саставни део уговора. 

  Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 7.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 
 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 8 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања по позиву (отклањање квара) ласерских 

штампача марке „LEXMARK“ подразумева комплетну услугу и то: расклапање целог 

апарата и склопова, јединица и оптике, чишћење свих расклопљених делова, проверу 

исправности расклопљених делова, замену и уградњу резервних делова, проверу 

исправности апарата након склапања, утрошак потрошног материјала, превоз сервисера 

сопственим превозним средством на релацији сервисер – наручилац и обратно, сва 

додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна, да би се уређаји,  

довели у функционално стање, у свему према прописаном садржају услуга, техничким 

упуствима и нормативима произвођача, по пријави и позиву од стране наручиоца, 

према ТАБЕЛИ 8.1 из спецификације у обрасцу понуде конкурсне документације. 

  

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 8.2.  из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 
 

Цена сервиса и одржавања за Партију 9 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања по позиву (отклањање квара) ласерских 

штампача марке „MINOLTA“ подразумева комплетну услугу и то: расклапање целог 

апарата и склопова, јединица и оптике, чишћење свих расклопљених делова, проверу 

исправности расклопљених делова, замену и уградњу резервних делова, проверу 

исправности апарата након склапања, утрошак потрошног материјала, превоз сервисера 

сопственим превозним средством на релацији сервисер – наручилац и обратно, сва 
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додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна, да би се уређаји,  

довели у функционално стање, у свему према прописаном садржају услуга, техничким 

упуствима и нормативима произвођача, по пријави и позиву од стране наручиоца, 

према ТАБЕЛИ 9.1 из спецификације у обрасцу понуде конкурсне документације. 

  

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 9.2.  из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 
 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 10 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања по позиву (отклањање квара) ласерских 

штампача марке „CANON“ подразумева комплетну услугу и то: расклапање целог 

апарата и склопова, јединица и оптике, чишћење свих расклопљених делова, проверу 

исправности расклопљених делова, замену и уградњу резервних делова, проверу 

исправности апарата након склапања, утрошак потрошног материјала, превоз сервисера 

сопственим превозним средством на релацији сервисер – наручилац и обратно, сва 

додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна, да би се уређаји, 

који су предмет Уговора, довели у функционално стање, у свему према прописаном 

садржају услуга, техничким упуствима и нормативима произвођача, по пријави и 

позиву од стране наручиоца, према ТАБЕЛИ 10.1 из спецификације у обрасцу понуде 

конкурсне документације. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 10.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 
 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 11 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања по позиву (отклањање квара) ласерских 

штампача марке „SAMSUNG“ подразумева комплетну услугу и то: расклапање целог 

апарата и склопова, јединица и оптике, чишћење свих расклопљених делова, проверу 

исправности расклопљених делова, замену и уградњу резервних делова, проверу 

исправности апарата након склапања, утрошак потрошног материјала, превоз сервисера 

сопственим превозним средством на релацији сервисер – наручилац и обратно, сва 

додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна, да би се уређаји, 

који су предмет Уговора, довели у функционално стање, у свему према прописаном 

садржају услуга, техничким упуствима и нормативима произвођача, по пријави и 

позиву од стране наручиоца, према ТАБЕЛИ 11.1  из спецификације у обрасцу понуде 

конкурсне документације. 

  

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 11.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора. 
 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 12 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања по позиву (отклањање квара) ласерских 

штампача марке „KYOCERA“ подразумева комплетну услугу и то: расклапање целог 

апарата и склопова, јединица и оптике, чишћење свих расклопљених делова, проверу 

исправности расклопљених делова, замену и уградњу резервних делова, проверу 

исправности апарата након склапања, утрошак потрошног материјала, превоз сервисера 

сопственим превозним средством на релацији сервисер – наручилац и обратно, сва 
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додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна, да би се уређаји, 

који су предмет Уговора, довели у функционално стање, у свему према прописаном 

садржају услуга, техничким упуствима и нормативима произвођача, по пријави и 

позиву од стране наручиоца, према ТАБЕЛИ 12.1  из спецификације у обрасцу понуде 

конкурсне документације. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 12.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања  Уговора 

 
 Цена сервиса и одржавања за Партију 13 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања и одржавања по позиву (отклањање квара) ласерских 

штампача марке „РАЗНО“ подразумева комплетну услугу и то: расклапање целог 

апарата и склопова, јединица и оптике, чишћење свих расклопљених делова, проверу 

исправности расклопљених делова, замену и уградњу резервних делова, проверу 

исправности апарата након склапања, утрошак потрошног материјала, превоз сервисера 

сопственим превозним средством на релацији сервисер – наручилац и обратно, сва 

додатна подешавања, штеловања и прилагођавања која су неопходна, да би се уређаји, 

који су предмет Уговора, довели у функционално стање, у свему према прописаном 

садржају услуга, техничким упуствима и нормативима произвођача, по пријави и 

позиву од стране наручиоца, према ТАБЕЛИ 13.1  из спецификације у обрасцу понуде 

конкурсне документације. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 13.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора 

 

Цена сервиса и одржавања за Партију 14 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена сервисирања  и одржавања УПС уређаја тип РАЗНО изражава се 

као цена по позиву и подразумева комплетну услугу и то: одржавање свих саставних 

делова уређаја (расклапање, чишћење, утврђивање квара, активности замене 

неисправног дела и уградње новог, активности замене неисправних батерија и уградње 

нових, склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, утрошак 

потребног потрошног материјала, превоз сервисера својим превозним средством на 

релацији сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања и 

прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који у предмет јавне набавке довели 

у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, 

техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави и позиву од стране 

овлашћеног лица Наручиоца према ТАБЕЛИ 14.1 из образца спецификације која ће 

бити саставни део уговора. 

 Цена резервних делова 

 Цену резервних делова понуђач је дужан да упише у ТАБЕЛУ 14.2. из 

обрасца спецификације понуде, која ће бити саставни део уговора. 

 Цене су фиксне  за све време трајања Уговора 
 

Цена сервиса и одржавања за Партију 15 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по норма часу 

 Цена сервисирања и одржавања рачунарске опреме изражава се по 

норма часу и обухвата комплетну услугу и то: одржавање свих саставних делова 

уређаја (расклапање, чишћење, утврђивање квара, активности замене неисправног дела 

и уградње новог, склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, 

утрошак потребног потрошног материјала, реинсталација, подешавање и Upgrade 

припадајућег лиценцног системског софтвера, превоз сервисера својим превозним 
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средством на релацији сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, 

штеловања и прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који у предмет јавне 

набавке довели у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају 

услуга, техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави од стране 

овлашћеног лица Наручиоца из образца спецификације која ће бити саставни део 

уговора.  

 Цене уграђених нових резервних делова, наплаћиваће се на основу 

улазне фактуре коју понуђач доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а 

након извршене услуге и не могу бити више од набавних цена за исте. 

 Цене уграђених нових резервних делова, које понуђач набавља путем 

увоза, наплаћиваће се на основу јединствене царинске исправе (ЈЦИ)  коју понуђач 

доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а након извршене услуге. 

 

Цена сервиса и одржавања за Партију 16 

  Цена сервиса и одржавања изражава се по норма часу  
Цене треба да буду изражене у динарима по јединици мере, изражена по 

норма часу, без пореза на додату вредност. 

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, 

тако да понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке. 

 Цене уграђених нових резервних делова, наплаћиваће се на основу 

улазне фактуре коју понуђач доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а 

након извршене услуге и не могу бити више од набавних цена за исте. 

 Цене уграђених нових резервних делова, које понуђач набавља путем 

увоза, наплаћиваће се на основу јединствене царинске исправе (ЈЦИ)  коју понуђач 

доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а након извршене услуге. 

 
Цена сервиса и одржавања за Партију 17 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по норма часу 

 Цена сервисирања и одржавања по норма часу штампача подразумева 

комплетну услугу и то: одржавање свих саставних делова уређаја (расклапање, 

чишћење, утврђивање квара, активности замене неисправног дела и уградње новог, 

склапање уређаја), проверу исправности уређаја после склапања, утрошак потребног 

потрошног материјала, реинсталација, превоз сервисера својим превозним средством 

на релацији сервисер-наручилац и обратно, као и сва додатна подешавања, штеловања 

и прилагођавања која су неопходна да би се уређаји који су предмет јавне набавке 

довели у функционално, исправно стање, у свему према прописаном садржају услуга, 

техничким упутствима и нормативима произвођача, по пријави од стране овлашћеног 

лица Наручиоца из образца спецификације која ће бити саставни део уговора. 

 Цене уграђених нових резервних делова, наплаћиваће се на основу 

улазне фактуре коју понуђач доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а 

након извршене услуге и не могу бити више од набавних цена за исте. 

 Цене уграђених нових резервних делова, које понуђач набавља путем 

увоза, наплаћиваће се на основу јединствене царинске исправе (ЈЦИ)  коју понуђач 

доставља Наручиоцу приликом испостављања рачуна, а након извршене услуге. 

 

Цена сервиса, одржавања за Партију 18  
  Цена сервиса и одржавања изражава се у паушалном износу на 

месечном нивоу  

  У цену паушалног одржавања урачунати су и сви трошкови које 

понуђач има приликом пружања услуге паушалног одржавања опреме. 

  Сва специфицирана IBM опрема наведена у Табели 18. мора имати 

купљене сервисе код произвођача опреме, траженог нивоа и временског трајања за све 

време трајања Уговора. 
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  Понуђач је у обавези да након потписивања Уговора достави потврду 

произвођача опреме или валидан доказ (извод са сајта произвођача опреме) да су 

тражени сервиси купљени у складу са Уговором (ниво и временско трајање сервиса).  
 Цена на месечном нивоу за паушално одржавање је фиксна з а све време 

трајања Уговора без обзира на висину евентуалних трошкова понуђача у том месецу.  
 Одржавање и поправка рачунарске опреме IBM обухвата превентивно и 

корективно одржавање.  
 Превентивно одржавање обухвата долазак сервисера на локацију где се 

налази опрема, једном месечно, преглед стања опреме која је предмет одржавања и 
подношење извештаја о стању опреме која је предмет одржавања. Уколико приликом 
прегледа стања опреме сервисер утврди да постоје одређене неправилности у раду исте, 
дужан је да исте отклони у дефинисаном року.  

 Корективно одржавања обухвата да за све време трајања Уговора 
специфицирана опрема мора имати купљене сервисе Произвођача опреме, а самим тим 
понуђач је дужан да приликом пријаве квара Наручиоца, квар отклони у дефинисаном 
року. 

 

Цена сервиса, одржавања за Партију 19  
   Цена сервиса и одржавања изражава се у паушалном износу на 
месечном нивоу  

  Цена за сервиса, одржавања и поправке комуникационе опреме CISCO 

изражава се у паушалном износу на месечном нивоу за опрему наведену у Табели 19.. 

(сервери и комуникациона опрема).  
  У цену паушалног одржавања урачунати су и сви трошкови које 

понуђач има приликом пружања услуге паушалног одржавања опреме.  
 Сва специфицирана CISCO опрема наведена у Табели 19. мора имати 

купљене сервисе код произвођача опреме, траженог нивоа и временског трајања за све 
време трајања Уговора.  

 Понуђач је у обавези да након потписивања Уговора достави потврду 
произвођача опреме или валидан доказ (извод са сајта произвођача опреме) да су 
тражени сервиси купљени у складу са Уговором (ниво и временско трајање сервиса).  

 Цена на месечном нивоу за паушално одржавање је фиксна з а све време 
трајања Уговора без обзира на висину евентуалних трошкова понуђача у том месецу.  

 Одржавање и поправка комуникационе опреме CISCO обухвата 
превентивно и корективно одржавање.  

 Превентивно одржавање обухвата долазак сервисера на локацију где се 
налази опрема, једном месечно, преглед стања опреме која је предмет одржавања и 
подношење извештаја о стању опреме која је предмет одржавања. Уколико приликом 
прегледа стања опреме сервисер утврди да постоје одређене неправилности у раду исте, 
дужан је да исте отклони у дефинисаном року.  

 Корективно одржавања обухвата да за све време трајања Уговора 
специфицирана опрема мора имати купљене сервисе Произвођача опреме, а самим тим 
понуђач је дужан да приликом пријаве квара Наручиоца, квар отклони у дефинисаном 
року. 

 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 20 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 

 Цена мора бити исказана у динарима без Пдв-а. Цена је фиксна и не 

може се мењати за време периода важења уговора. Понуђач даје цену по позиву за 

пружање услуга одржавања скенера која обухвата све радње дефинисане предметом 

набавке. Дата цена је коначна са становишта наручиоца, што значи да у себи мора 

укључивати и све додатне трошкове које евентуално има понуђач. 

 

 Цена сервиса и одржавања за Партију 21 

 Цена сервиса и одржавања изражава се по позиву 
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                          Цена мора бити исказана у динарима без Пдв-а. Цена је фиксна и не 

може се мењати за време периода важења уговора. Понуђач даје цену по позиву за 

пружање услуга одржавања лап топ рачунара која обухвата све радње дефинисане 

предметом набавке. Дата цена је коначна са становишта наручиоца, што значи да у себи 

мора укључивати и све додатне трошкове које евентуално има понуђач. 

  Цена појединачне сервисне интервенције је једнака цени утрошених 

радних сати и цени утрошених делова. 

 

 10. Начина и услови плаћања за партије 1 - 14 

 Плаћање ће се извршити у року од 30 дана од дана достављања фактуре 

оверене од стране овлашћеног лица наручиоца. Уз фактуру, понуђач је у дужан да 

достави фотокопију позивног писма наручиоца за извршење услуге, радни налог 

понуђача за извршену услугу или уграђен резервни део (радни налог мора бити 

потписан и печатом оверен од стране корисника опреме која се одржава и од стране 

понуђача) и сагласност наручиоца за извршење услуге или уградњу резервног дела, 

уколико иста постоји, а која се евентуално даје у случају када вредност поправке 

уређаја прелази 50% вредности таквог уређаја на тржишту или када се врши поправка 

уређаја или уградња резервног дела који нису наведени у спецификацији услуге  и 

резервних делова. 

 Понуђач је дужан да у року од најкасније три дана од завршене сервисне 

интервенције достави фактуру наручиоцу. Уколико понуђач не достави фактуру у 

захтеваном року,  наручилац неће бити у обавези плаћања услуге. 

 Понуђач је дужан да изврши регистрацију фактуре у складу са 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за 

исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени 

гласник РС“ број 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Достављене фактуре морају имати у 

садржају број и датум закљученог уговора о пружању услуге. 

  Обавезе Наручиоца из појединачних уговора које доспевају у наредној 

буџетској години биће реализоване највише до износа средстава која ће Наручиоцу 

бити одобрена за наредну буџетску годину, уколико се појединачни уговори закључују 

на период од једне године. 

 

 Начин и услови плаћања за партије 15-17 

   Плаћање ће се извршити у року од 15 до 45 дана од дана уредно 

примљене фактуре у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12, 68/15 и 113/17). Цена је 

фиксна све време трајања уговора. Уз рачун Понуђач је дужан да достави радни налог 

односно записник о извршеним услугама потписан од стране Наручиоца Сектор за 

комуникационе и информационе технологије и Понуђача. 

 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Обавеза је понуђача да 

фактуру/рачун региструје у Централном регистру фактура, приступом одговарајућој 

веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних 

обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12, 68/15 и 113/17) и 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за 

исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник 

РС” бр. 7/18, 59/2018 и  8/2019). Наручиоцу. 

 

  Начин и услови плаћања за партије 18 и 19 

 Плаћање добављачу вршиће се на основу рачуна, у оквирном року који 

не може бити краћи од 15 нити дужи од 45 дана од дана уредно примљене фактуре у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12, 68/15 и 113/17).  
 Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Обавеза је понуђача да 

фактуру/рачун региструје у Централном регистру фактура, приступом одговарајућој 
веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима измирења новчаних 
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обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС” бр. 119/12, 68/15 и 113/17) и 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за 
исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Сл. гласник 

РС” бр. 7/18, 59/2018 и  8/2019). Наручиоцу.  
 Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
 Плаћања доспелих обавеза вршиће се до висине одобрених средстава на 

позицији у финансијском плану за ту намену.  
 Обавезе које доспевају у 2020. години биће реализоване највише до 

износа средстава која ће Наручиоцу за ту намену бити одобрена у 2020. години.  
  У супротном Уговор о јавној набавци престаје да важи без накнаде 

штете због немогућности преузимања и плаћања обавеза од стране наручиоца.  
 Уколико Наручилац потроши расположива финансијска средства за 

реализацију уговора о јавној набавци или реализује све своје потребе пре истека рока 
на који је уговор закључен, уговор ће се сматрати раскинутим са последњим даном 
пружања услуге, односно са даном плаћања фактуре за исту о чему ће Наручилац 
благовремено обавестити Добављача. 

 

  Начин и услови плаћања за партије 20  и 21 

   Плаћање месечно. Плаћање ће се извршити у року од 15 до 45 дана од 

достављања рачуна. Цена је фиксна све време трајања уговора. Уз рачун Понуђач је 

дужан да достави радни налог односно спецификацију о извршеним услугама за 

наведени месец (период) потписану од стране Наручиоца и Понуђача. 

 Понуђач је дужан да изврши регистрацију фактуре у складу са 

Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева за 

исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени 

гласник РС“ 7/2018, 59/2018 и 8/2019). Достављене фактуре морају имати у садржају 

број и датум закљученог уговора о пружању услуге. 

 

11. Неспецифициране услуге/ добра 

 Наручилац задржава право, уколико се укаже потреба за набавком    

услуге/добра који нису наведени у обрасцу Спецификације са структуром понуђене 

цене, а која имају исту или сличну намену, да  у оквиру свих закључених уговора, 

прибави услугу/добро другачијих техничних карактеристика од специфицираних у 

висини која не прелази 5% од вредности свих закључених уговора, током примене 

оквирног споразума. Добављач/ Давалац услуге је дужан да о томе благовремено 

обавести Наручиоца, најкасније у року од 24 часа и да пре извршења услуге или 

набавке услуге/добра  прибави писмену сагласност овлашћеног лица Наручиоца. 

Добављач/Давалац услуге је дужан да достави Наручиоцу цену неспецифицираних 

услуга/добара у року од 24 часа, од пријема писменог захтева Наручиоца.  

  Цене неспецифицираних услуга/добара не могу бити веће од 

упоредивих тржишних цена.  

 Код Наручиоца који користе могућност набавке услуге/добра другачијих 

карактеристика, од описаних у спецификацији уговора из оквирног споразума 

(неспецифицирана услуга,) а која имају исту или сличну намену, испод спецификације 

добара/услуге потребно је додати још једну рубрику – ставку која ће гласити на 

„неспецифицирана услуга/добра“ која ће бити изражена у номиналном износу. 

 Укупна вредност неспецифицираних услуга/добара, из свих закључених 

уговора из оквирног споразума не може бити већа од 5% од вредности које је 

наручилац одредио као процењену вредност за појединачну партију. 

 Наручиоци су дужни да приликом набавке неспецифицираних 

услуга/добара из појединачно закључених уговора, поштују основна начела Закона о 

јавним набавкама и да у свему поступају у складу са одредбама члана 39. Закона, тако 

да уговорена цена не буде већа од упоредиве тржишне цене. 
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 12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА У ОКВИРНОМ 

СПОРАЗУМУ 
 

 12.1. Сопствена меница за озбиљност понуде 

 Понуђач је дужан да у понуди достави: 

                           - Попуњену сопствену меницу за озбиљност понуде, оверену, 

потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 47а 

Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“ бр. 3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник РС“ 

бр. 43/2004, 62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и начину 

вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011). 

 - Менично овлашћење да се меницa у номиналном износу без ПДВ-а, и 

то: 

Партија   1  109.200,00 динара 

Партија   2  205.260,00 динара 

Партија   3  121.300,00 динара 

Партија   4  163.000,00динара 

Партија   5  91.000,00 динара 

Партија   6  43.600,00 динара 

Партија   7  172.600,00 динара 

Партија   8  154.100,00 динара 

Партија   9  46.600,00 динара 

Партија   10  36.420,00 динара 

Партија   11  2.300,00 динара 

Партија   12  18.480,00 динара 

Партија   13  56.740,00 динара 

Партија   14  231.600,00 динара 

Партија   15  83.333,32 динара 

Партија   16  70.000,02 динара 

Партија   17  70.325,88 динара 

Партија   18  170.640,00 динара 

Партија   19  5.760,00 динара 

Партија   20  50.000,00 динара 

Партија   21  66.666,68 динара  

  без сагласности понуђача може поднети на наплату, која мора да траје 

најмање колико и рок важења понуде, који понуђач уписује у обрасцу понуде (Рок 

важења понуде), у случају да понуђач по истеку рока за подношење понуде измени, 

допуни, опозове своју понуду или не закључи оквирни споразум, а његова је понуда 

оцењена као најповољнија или не поднесе средство финансијског обезбеђења 

прописано конкурсном документацијом. 

  - Потврду о регистрацији менице; 

  - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не 

старијим од 30 дана од дана отварања понуда. 

    Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица 

овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази.  

  

 

 

 

Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу 
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Напомена: Модел како треба попунити сопствену меницу 

 

 Меница се доставља за сваку партију посебно, јер Управа за 

заједничке послове закључује оквирни споразум са понуђачем за сваку партију 

појединачно. 

 

.2. Сопствена меница за добро извршење посла 

 Понуђач је дужан да у тренутку закључења оквирног споразума преда 

Управи за заједничке послове републичких органа: 

 - Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, оверену, 

потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 

47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник 

РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и 

начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011).  

 - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од вредности 

оквирног споразума без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у 

року који траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности оквирног споразума, у 

случају неизвршења обавеза по закљученом оквирном споразуму. 

 - Потврду о регистрацији менице,  

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не 

старијом од 30 дана, од дана закључења оквирног споразума. 

  Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у Картону депонованих потписа. 

  У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење 

остаје на снази.  

 Меница се доставља за сваку партију посебно, јер Управа за 

заједничке послове закључује оквирни споразум са понуђачем за сваку партију 

појединачно. 

 

 13. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ПРИЛИКОМ 

ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА – ЗА СВЕ ПАРТИЈЕ ОСИМ ПАРТИЈЕ 20 И 21 

 

 13.1. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла за 

појединачне уговоре, чија вредност прелази износ од милион динара  

 Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачног уговора, преда 

наручиоцу као средство финансијског обезбеђења, oригинал банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која 

мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора. 

  Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и 

платива на први позив, без приговора  и биће саставни део уговора. 

 

 13.2. Сопствена меница за добро извршење посла за појединачне 

уговоре чија је вредност до милион и милион динара 

 Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачних уговора преда 

наручиоцу: 

 - Попуњену сопствену меницу за добро извршење посла, оверену, 

потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са чланом 

47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ“бр.3/2002 и 5/2003 и „Сл. гласник 

РС“ бр.43/2004,62/2006 и 31/2011) и Одлуком НБС о ближим условима, садржини и 

начину вођења Регистра меница и овлашћења („Службени гласник РС“ бр. 56/2011); 

 - Менично овлашћење да се меницa у висини од 10% од укупне 

уговорене цене без ПДВ-а, без сагласности понуђача може поднети на наплату у року 

који траје најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора, у случају 
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неизвршења уговорних обавеза; 

 - Потврду о регистрацији менице; 

 - Копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере, не 

старијом од 30 дана, од дана закључења уговора. 

  Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. 

  У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење 

остаје на снази. 

 Меница за добро извршење посла се доставља за сваки појединачно 

закључени уговор. 

 

  САМО ЗА ПАРТИЈЕ 20 И 21 

 

 13.3. Оригинал банкарска гаранција за добро извршење посла за 

појединачне уговоре  

 Понуђач је дужан да у тренутку закључења појединачног уговора, преда 

наручиоцу као средство финансијског обезбеђења, oригинал банкарску гаранцију за 

добро извршење посла, у висини од 10% од укупне уговорене цене, без ПДВ-а, која 

мора трајати најмање 30 дана дуже од истека рока важности уговора. 

  Банкарска гаранција се доставља за сваки појединачни уговор. 

 Поднета банкарска гаранција мора бити безусловна, неопозива и 

платива на први позив, без приговора  и биће саставни део уговора. 

 

  14.  Реализација средства финансијског обезбеђењa 
 Средство финансијског обезбеђења може да се реализује уколико 

понуђач не испуњава обавезе из поступка јавне набавке, оквирног споразума као и 

уговорне обавезе.  

 

 15. Заложно право 

 Потраживања из појединачно закључених уговора не могу се уступати 

другим правним или физичким лицима, нити се на њима може успостављати заложно 

право, односно не могу на било који други начин бити коришћена као средство 

обезбеђења према трећим лицима. 

 

 16. Заштита података Управа за заједничке послове и наручиоца 

 Управа за заједничке послове и Наручилац ће захтевати заштиту 

поверљивости података које понуђачима ставља на располагање, укључујући и њихове 

подизвођаче. 

 Потписана и оверена Изјава о чувању поверљивих података је саставни 

део конкурсне документације и  биће саставни део оквирног споразума, односно 

појединачног уговора. 

 Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их 

чува и штити, без обзира на степен те поверљивости. 

 

  17. Заштита података понуђача 
 Управа за заједничке послове и наручилац ће чувати као поверљиве све 

податке о понуђачима садржане у понуди који су посебним прописом утврђени као 

поверљиви и које је као такве понуђач означио речју „ПОВЕРЉИВО“ у понуди одбиће 

ће се давање информације која би значиле повреду поверљивости података добијених у 

понуди.  

 Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, 

цена и други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 

рангирање понуде.  
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 18. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем 

понуде 

  Заинтересована лица могу, у складу са чланом 63. Став 2 Закона о 

јавним набавкама, тражити у писаном облику додатне информације или појашњења у 

вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално 

уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији најкасније 5 дана пре 

истека рока за подношење понуда и то предајом на писарници Управа за заједничке 

послове реубличких органа радним данима од понедељка до петка у времену од 7,30 

часова до 15,30 часова или путем факса на број 011/3615-867 или 011/2656-336. 

  Поднети захтев за давање додатних информација или појашњења у вези 

са припремањем понуде мора да садржи адресу заинтересованог лица, e-mail адресу, 

број телефона и факса у складу са одредбом члана 20. Закона о јавним набавкама којом 

се прописује комуникација у поступку јавне набавке. 

  Управа за заједничке послове ће у року од три дана од дана пријема 

захтева одговор објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

 Питања треба упутити на адресу Управа за заједничке послове 

републичких органа, Београд, Немањина 22-26 уз напомену "Објашњења – 

централизована јавна набавка број 7/2020, чији је предмет набавка услуге одржавања – 

рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет 

цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години) 

 

 19. Додатна објашњења, контрола и допуштене исправке 

 После отварања понуда Управа за заједничке послове може у фази 

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 и 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. ЗЈН).  

 Уколико буде оцењено да су потребна додатна објашњења или је 

потребно извршити контролу (увид код понуђача) односно његовог подизвођача, 

понуђачу ће бити остављен примерен рок да поступи по позиву односно да омогући 

контролу (увид) код понуђача као и код његовог подизвођача. 

 Управа за заједничке послове може, уз сагласност понуђача, да изврши 

исправке рачунских грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном 

поступку отварања понуда. 

 У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је 

јединична цена.  

 Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, његова 

понудуа ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

 20. Критеријум за доделу оквирног споразума 

 Одлука о закључењу оквирног споразума за све партије биће донета 

применом критеријума најниже понуђене цене. 

 

  21. Понуде са истом понуђеном ценом  

  У случају да два или више понуђача понуде исту цену за Партије 1-14, 

18 и 19, биће изабрана понуда понуђача који понуди дужи рок гаранције за уграђене 

делове а за Партије 15-17, 20 и 21 понуда понуђача који понуди дужи рок гаранције на 

извршене услуге. 

    

 22. Накнада за коришћење патента 

 Накнаду за кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa пoврeду 

зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч. 

 

 23. Захтев за заштиту права  

  Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано 

лице, које има интерес за доделу уговора, у конкретном поступку јавне набавке  и који 
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је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања Управа за заједничке 

послове  противно одредбама ЗЈН.  

 Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 

набавке, против сваке радње Управа за заједничке послове.  

 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 

позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 

ако је примљен у  Управа за заједничке послове републичких органа најкасније 

седам 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 на 

евентуалне недостатке и неправилности, а исти нису отклоњени. 

  Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које су предузете пре 

истека рока за подношење понуда, а након истека рока из става три ове тачке, сматраће 

се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  

  После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 

поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања 

одлуке на Порталу јавних набавки. 

  Потпуни захтев за заштиту права, у складу са чланом 151. став 1. ЗЈН, 

садржи следеће податке: 

 1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

 2) назив и адресу Управа за заједничке послове; 

 3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о  

  одлуци Управа за заједничке послове која спроводи поступак; 

 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. ЗЈН; 

 7) потпис подносиоца. 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета 

Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН. 

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

прихватиће се: 

  

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

следеће елементе: 

- да буде издата од стране банке (поште) и да садржи печат банке 

(поште); 

- 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; 

- износ таксе у висини од 120.000,00 динара; 

- жиро рачун број:  840-30678845-06; 

- шифра плаћања:153 или 253; 

- позив на број: редни број јавне набавке; 

- сврха: такса за ЗЗП,  Управа за заједничке послове републичких 

органа, назив и број јавне набавке; 

- корисник: Буџет Републике Србије; 

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту 

права за којег је извршена уплата таксе; 

- потпис овлашћеног лица банке (поште). 

 

 

 2. Налог за уплату, први примерак, оверан потписом овлашћеног лица 

или печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној 

уплати таксе наведене под тачком 1. 
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  Захтев за заштиту права се подноси се Управа за заједничке послове 

републичких органа, а копија се истовремено доставља Републичкој комисији за 

заштиту права у поступцима јавних набавки. 

 
  24. Измене и допуне оквирног споразума  

 У случају измене и допуне Закона о буџету РС за 2020. годину 

(„Службени гласник РС“ број 84/2019), као и након доношења Закона о буџету за 2020. 

годину, Управа за заједничке послове републичких органа задржава право да у току 

важења оквирног споразума измени број наручилаца и вредност оквирног споразума, у 

складу са прописима који би утицали на измену броја наручилаца и вредност оквирног 

споразума. 

 

 
 25.  Начин и услови закључења појединачних уговора 
 Након закључења оквирног споразума са једним понуђачем, када 

настане потреба Наручиоца за предметом набавке, Наручилац, ће упутити Добављачу 

позив за закључење уговора за сваку партију појединачно. 

 Уговори о јавној набавци који се закључују на основу оквирног 

споразума, морају се доделити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се 

трајање појединих уговора, закључених на основу оквирног споразума не мора 

подударати са трајањем оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или 

дуже. 

 При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни 

услови из овог оквирног споразума. 

 Понуђач је дужан да се у року од пет дана одазове позиву за закључење 

појединачног уговора. 

 Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из 

оквирног споразума у погледу спецификација предмета набавке, ценe, начина и рокова 

плаћања, начина и места испоруке добара. 

 

 

  26. Праћење реализације Оквирног споразума 

 Наручиоци су дужни да у року од три дана, од дана закључења уговора 

унесу податке у Информациони систем централизованих јавних набавки (ИС ЦЈН) и то: 

1) назив и адресу наручиоца; 

2) вредност уговора; 

3) датум закључења уговора и  

4) период важности уговора, ради праћења извршења оквирних 

споразума од стране Управе за заједничке послове.  

Оквирни споразум могу користити само наручиоци који су прецизно 

наведени у оквирном споразуму или се на основу оквирног споразума јасно може 

утврдити којим наручиоцима је намењен. 

 У случају формално-правних измена статуса корисника из члана 2. 

оквирног споразума, оквирни споразум могу примењивати правни следбеници, са свим 

правима и обавезама претходних корисника оквирног споразума. 

Управа за заједничке послове објављује на својој интернет презентацији 

закључене оквирне споразуме са потребном пратећом документацијом за њихову 

реализацију. 

 

   

27.  Измене током трајања уговора 

 Наручилац може на основу члана 115. Закон о јавним набавкама након 

закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка јавне набавке повећати 

обим предмета набавке, ако за то постоје оправдани разлози.  
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28. Закључење Оквирног споразума 

  Наручилац може сходно члану 112. став 2. тачка 5) ЗЈН, закључити 

уговор и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, ако је поднета само 

једна понуда. 

 

 

29. Употреба печата 

 Чланом 9. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

("Службени гласник Републике Србије", бр. 86/2015 и 41/2019) прописано је да 

приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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И З Ј А В А 

о чувању поверљивих података 

 

 

___________________________________________________________________________ 

(пословно име или скраћени назив) 

 

 Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

укључујући и подизвођаче, да ћу у отвореном поступку централизоване јавне набавке 

број 7/2020, чији је предмет набавка услуге одржавања – рачунара, штампача и 

комуникационе опреме (само за опрему која није била предмет цјн у 2019. години или 

је набављена у 2019. години), и приликом реализације Уговора чувати и штитити све 

податке који су нам стављени на располагање као поверљиве и да ћу све информације 

чувати од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, нарочито у делу 

који се односи на распоред просторија, инсталације укључујући и све остале 

информације које могу бити злоупотребљене у безбедносном смислу, а у складу са 

Законом којим се уређује заштита пословне тајне, односно у смислу Закона којим се 

уређује тајност података.  

 Упознат сам са чињеницом да током реализације уговора могу имати 

приступ записима и документима који могу садржати појединачне информације чије 

откривање није дозвољено према националном законодавству Републике Србије, или 

према Европском законодавству или се према интерним актима Наручиоцима сматрају 

поверљивим. 

 Упознат сам са политиком сигурности информација код Наручиоца и 

прихватам да откривање информација било ком појединцу кога Наручилац као власник 

података није овластио за приступ може бити предмет кривичне или грађанске 

одговорности. 

  Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их 

чува и штити без обзира на степен те поверљивости. 

 

 Изјава о чувању поверљивих података биће саставни део Уговора. 

 

Датум:___________ 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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VII 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 На основу позива за подношење понуде за јавну набавку услуге 

одржавања – рачунара, штампача и комуникационе опреме (само за опрему која није 

била предмет цјн у 2019. години или је набављена у 2019. години), подносим понуду 

како следи: 

 

Понуда број:  

Датум:  

 

 Понуду подносим за (заокружити): 

 

         А.   целокупну набавку 

 

         Б.    на партију:  (заокружити партију)    

 

      Број и назив партије 
Назив и ознака из  

општег речника 

Партија   1 - 
Одржавање рачунарске опреме тип 

DELL 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   2 - Одржавање рачунарске опреме тип HP 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   3 - Одржавање рачунарске опреме тип FS 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   4 - Одржавање рачунарске опреме тип IBM 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   5  
Одржавање рачунарске опреме тип 

LENOVO 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   6 - 
Одржавање рачунарске опреме тип 

РАЗНО 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   7 - Одржавање штампача тип НР 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   8 - Одржавање штампача тип LEXMARK 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   9 - Одржавање штампача тип MINOLTA 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   10 - Одржавање штампача тип CANON 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   11 - Одржавање штампача типа SAMSUNG 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   12 - Одржавање штампача типа KYOCERA  
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   13 - Одржавање штампача тип РАЗНО 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   14 - Одржавање УПС уређаја тип РАЗНО 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 
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      Број и назив партије 
Назив и ознака из  

општег речника 

Партија   15 - 
Одржавање рачунара, монитора и лап 

топ рачунара  Управe царина 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   16 - Одржавање штампача Управe царина 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   17 - Одржавање сервера Управe царина 
Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   18 - 
Одржавање  IBM рачунарске опреме 

Управe за игре на срећу 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   19 - 
Одржавање комуникационе опреме 

Cisco Управе за игре на срећу 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   20 - 
Одржавање рачунарске опреме - скенера 

Порескe управe 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

Партија   21 - 
Одржавање рачунарске опреме - лап топ 

Пореске управе 

Одржавање и поправка 

рачунарске опреме 50312000-5 

 

 

 Понуђач је дужан да попуни све делове обрасца понуде,  

у складу са својом понудом, да их потпише и овери печатом 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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И З Ј А В А 

 

 

 

 У поступку јавне набавке, подносим понуду: 

  

 

 А) самостално 

 

 Б) са подизвођачем: 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 В) подносим заједничку понуду са следећим члановима групе: 

 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 

 ______________________________________________________ 

 

(заокружити начин на који се подноси понуда) 

 

 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пословно име 

или скраћени назив  

 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број 
 

Место 
 

Општина 
 

Матични број понуђача 
 

Порески  

идентификациони број  

 

Статус понуђача 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В)  Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице 
 

Лице за контакт 
 

Телефон 
 

Телефакс 
 

e-mail 
 

Број текућег рачуна 
 

Назив пословне банке код које се 

води рачун 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

Пословно име 

или скраћени назив  

 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број 
 

Место 
 

Општина 
 

Матични број понуђача 
 

Порески  

идентификациони број  

 

Статус подизвођача 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна:  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико ће извршење набавке делимично бити 

поверено већем броју подизвођача 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  



Страна 126 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

   ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ – НОСИЛАЦ ПОСЛА 

Пословно име 

или скраћени назив  
 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе – носиоца посла 

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  



Страна 127 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ 
 

Пословно име 

или скраћени назив  

 

 

Адреса  

седишта 

Улица и број  

Место  

Општина  

Матични број понуђача  

Порески  

идентификациони број  
 

Статус члана групе                     

(заокружити) 

А) Правно лице 

Б) Предузетник 

В) Физичко лице 

Врста - величина правног лица  

(заокружити) 

А) Велико 

Б) Средње 

В) Мало 

Г) Микро 

Одговорно лице  

Лице за контакт  

Телефон  

Телефакс  

e-mail:  

Број текућег рачуна  

Назив пословне банке код које се 

води рачун 
 

 

НАПОМЕНА: Образац копирати уколико понуду доставља већи број чланова групе 

 

 

 Потпис овлашћеног лица 

  

  

 

 

 



Страна 128 од 321 

 

Управа за заједничке послове републичких органа   

Београд, Немањина 22-26 - ЦЈН _7/2020 

Фебруар - 2020 

 

 

 

 

 

Р О К 

ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

 

 

 

 Рок важења понуде не може бити краћи од 120 дана, од дана 

отварања понуда. 

 Понуда коју подносим у предметном поступку јавне набавке важи  

 

_________________________________  дана од дана отварања понуда. 
(уписати број дана важења понуде) 

 

 

 

 

 

 

  Потпис овлашћеног лица 

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


