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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15 у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-416/2019-2 и 
Решења о образовању комисије за јавну набавку 404-416/2019-3, Јавно Предузеће «ПУТЕВИ 
СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 282 (у даљем тексту: Наручилац), позива 
Вас да поднесете понуду у складу са конкурсном документацијом за јавну набавку добара у 
поступку јавне набавке мале вредности: 

 
НАБАВКА ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА КОМУНИКАЦИОНУ И ЕНЕРГЕТСКУ 

ИНФРАСТРУКТУРУ  

Број јавне набавке: 135/2019 

 
Конкурсна документација садржи: 

Поглавље 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 

НАЗИВ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 

АДРЕСА: Београд, Булевар краља Александра број 282 

ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА: www.putevi-srbije.rs 

  
2. Врста поступка јавне набавке 

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

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 135/2019 су добра – Набавка потрошног материјала за 
комуникациону и енергетску инфраструктуру. 

 

4. Циљ поступка  

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

5. Контакт (лице или служба) 

Информације у вези са предметном јавном набавком могу се добити сваког радног дана 
у периоду од 10,00 до 14,00 часова на телефон 011/30-40-687, Одељење за јавне набавке и 
уговоре, e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs 

 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1.  Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 135/2019 су добра – Набавка потрошног материјала за 
комуникациону и енергетску инфраструктуру, (ознака из Општег речника набавки: 32571000 
Комуникациона инфраструктура). Процењена вредност јавне набавке је до 833.300,00 динара 
без пореза на додату вредност. 
 

 

 

http://www.putevi-srbije.rs/
mailto:javnenabavke@putevi-srbije.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА 

И СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 

1. ТЕХНИЧКИ ОПИС 

Предмет јавне набавке је набавка потрошног материјала за енергетску и комуникациону 
инфраструктуру. 

 
Потребно је набавити следећу опрему: 
 

 Дигитални мултиметар: 

 Комплет алата за склапање и одржавање рачунара: 

 Комплет алата за ситне поправке: 

 Подесиви одвијач са наставцима: 

 IP камера: 

 Телескопске алуминијумске мердевине: 

 Кримп кљешта: 

 Акумулаторски одвијач: 

 Мрежни кабл: 

 Switch: 

 Media Converter: 

 AC/DC адаптер: 

 HDMI кабл: 

 Адаптер конвертор: 

 Скенер: 

 ПТЗ Камера: 

2. ТЕХНИЧКИ ЗАХТЕВИ 

Опрема и потрошни материјал за енергетску и комуникациону инфраструктуру треба да 
задовољи  следеће минималне  техничко-експлоатационе карактеристике:  

 1) Дигитални мултиметар: 
 

Дигитални ЛЦР мултиметар 

Спецификације DC Voltage (V): 

200mV/2V/20V/200V±(0.5％+3d)/1000V±(1.0％+5d) 

AC Voltage (V): 

200mV±(1.2%+3d)/2V/20V/200V±(0.8%+5d)/750V±(1.2％+5d) 

DC Current (A): 

2mA/20mA±(0.8%+3d)/200mA±(1.2％+4d)/20A±(2.0％+5d) 

AC Current (A): 

2mA/20mA±(1.0%+5d)/200mA±(2.0％+5d)/20A±(3.0％+10d) 

Resistance (Ω): 

200±(0.8％+5d)/2K/20K/200K/2MΩ±(0.8％+3d)/20MΩ±(1.0％+15d) 

2000MΩ±(5.0%(reading-10)+20d) 
Capacitance (uF): 

20nF/200nF/2uF±(2.5％+20d)/20uF/200uF±(5.0％+5d) 
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Inductance (L): 2mH/20mH/200mH/2H/20H±(2.5%+20d) 

Temperature (T): <400℃±(1.0%+4d) 
                                ≧400℃±(1.5%+15d) 

Frequency (Hz): 2k/20k/200k/2000K/10M Hz±(1.0％+10d) 

Извор напајања 9V 6F22 battery 

Димензије 189×97.5×35mm 

Додатне функције Continuity with beeper, Diode test, Data hold, Auto power off, Low 
battery indication, Overload indication, Backlight, Transistor Tester 

Еквивалентан модел: Pro’sKit MT-5211 или “одговарајући“ модел који се битно 
не разликујe од наведених теханичких карактеристика 

 
2) Комплет алата за склапање и одржавање рачунара: 

Комплет алата за склапање и одржавање рачунара 

Садржај комплета IC extractor, IC insert tool, комплет шрафцигера, пинцета, 
лемилица са пумпицом, шпицаста кљешта, сечице, кључ, 
четкица, анти-статичка трака за зглоб… 

Еквивалентан модел: Pro’sKit 1PK-302NB или “одговарајући“ модел који се 
битно не разликујe од наведених теханичких карактеристика 

 
3) Комплет алата за ситне поправке: 
 

Комплет алата за ситне поправке 

Садржај комплета 1PK-H028 Adjustable wrench - 8" 
9MS-001 PVC insulated tape 
PD-513 Utility knife 
PD-2612 8 oz curved claw hammer 
1PK-052DS Dual color lineman’s plier (165mm) 
1PK-709DS Dual color long nose plier (165mm) 
NT-306 Non-contact voltage detector 
9DK-2060 3M auto stop measuring tape 
FL-516 9pcs LED flashlight 
HW-129 9pcs long arm hex key set 
9SD-2320-BIT 9pcs 1/4" bits: 3,5,6, PH1,PH2,PH3, T10,T15,T20, 
adaptor 
9SD-2320-SOC 6pcs 1/4in drive sockets: 
5.0/6.0/7.0/8.0/9.0/10.0/11.0/12.0/13.0mm 
9SD-2320M-EXT 1pce extension bar (100mm) 
9SD-2320M-HAN 1pce mini T-handle ratchet driver 
9SD-9857M-ADP 1pce adapter 1/4" to 4mm adaptor 
9SD-9857M-BIT 1 4mm 1.5,2.0,2.5,3.0,3.5 PH00,PH0, PH1*2 ,PH2 
9SD-9857M-BIT 2 4mm T4,T5,T6,T8,T10 0.9,1.3,1.5,2.0,2.5mm 
9SD-9857M-HAN Handle 
MS-330 10 1 pcs home hardware assortment 
9SB-2056 HDPE blow box 

Еквивалентан модел: Pro’sKit PK-2056 или “одговарајући“ модел који се битно 
не разликујe од наведених теханичких карактеристика 

 
4) Подесиви одвијач са наставцима: 
 

Подесиви одвијач са наставцима 

Садржај комплета 57 in 1 Driver Kit 
 
• Adjustable 3–length extension bar 
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• 1/4" to 4.0mm adaptor 
• Non-Slip TPR handle 
• Durable storge box 
• 24 pcs 1/4" eletrical bits 
• 30 pcs 4mm precision bits 

Еквивалентан модел: Pro’sKit SD-9857M или “одговарајући“ модел који се битно 
не разликујe од наведених теханичких карактеристика 

 
5) IP камера: 

IP камера 

Сензор 2 MP Senzor 1/2.8” 2Megapixel progressive scan STARVIS™ CMOS 

Резолуција 50/60fps@1080P(1920×1080) 

Дан/ноћ функција Да, ICR 

Интегрисан фиксни 
објектив 

2.8mm@F2.0 

Дигитални зум 16x 

Mеморија 256MB RAM / 32MB ROM 

Угао гледања H: 110° (87°, 52°), V:58° (46°, 30°) 

Осетљивост 0.007Lux/F1.6( Color,1/3s,30IRE), 0Lux/F1.6(IR on) 

Компресија H.265&H.264 triple-stream encoding 

Функције WDR, 3D DNR, BLC, ROI, Day/Night(ICR) 

Pan/Tilt/Распон 
ротације 

Pan:0 ~̊355 ;̊ Tilt:0 ~̊65 ;̊ Ротација:0 ~̊355  ̊

Интелигентне 
функције 

Tripwire, Intrusion, Object Abandoned/Missing ,Face Detection 

Напајање 12Vdc/PoE 

Остало Уграђена IR расвета до 30m, слот за micro SD картицу(до 128 
GB), IK10, IP67 

Еквивалентан модел: DAHUA  IPC-HDBW4231E-ASE-0280  или “одговарајући“ 
модел који се битно не разликујe од наведених теханичких карактеристика 

Напомена: Камера мора бити компатибилна са Milestone VMS. 

 
6) Телескопске алуминијумске мердевине: 
 

Телескопске алуминијумске мердевине 

Димензије 
склопљених 
мердевина 

74x48x7.3cm 

Максимална висина 3.2 m 

Размак између 
степеника 

30 cm 

Тежина 8 kg 

Еквивалентан модел: TMC Model t32 или “одговарајући“ модел који се битно не 
разликујe од наведених теханичких карактеристика 
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7) Кримп кљешта: 
 

Кримп кљешта 

Спецификација For crimping waterproof connector F, BNC, RCA, IEC, MINI F 
(diameter > 8mm) on RG58, RG59, RG6 (3C,4C,5C) coaxial cable. 
Perfect for the termination needs in Satellite TV, CATV, Home 
Theater, and Security applications. 

Еквивалентан модел: Pro’sKit CP-316 или “одговарајући“ модел који се битно не 
разликујe од наведених теханичких карактеристика 

 
8) Акумулаторски одвијач: 
 

Акумулаторски одвијач 

Снага 10,8V 

Стезна глава 0.8-10mm 

Време пуњења 50min 

Број брзина 2 

Обртни момент 24/14 Nm, подешавање обртног момента у 16 позиција 

Број обртаја у 
минути 

0-350/0-1300/min 

Батерија Li-Ion 10.8V/1.3Ah 

Маса 0.88 kg 

Остало Прихват алата SSBF 0.8-10 mm, кочница мотора, електроника, 
LED светло са продуженим дејством, у коферу са резервним 
акумулатором и пуњачем. 157mm дужине 

Еквивалентан модел: MAKITA DF330DWE или “одговарајући“ модел који се 
битно не разликујe од наведених теханичких карактеристика 

 
9) Мрежни кабл: 
 

Мрежни кабл тип 1 
жути 

- Упредање : UTP 

- Категорија : CAT6 

- Тип : Patch 

- Дужина : 0.5м 

Мрежни кабл тип 2 
црвени 

- Упредање : UTP 

- Категорија : CAT6 

- Тип : Patch 

- Дужина : 1м 

Мрежни кабл тип 3 
црни 

- Упредање : UTP 

- Категорија : CAT6 

- Тип : Patch 

- Дужина : 2м 

Мрежни кабл тип 4 
сиви 

- Упредање : UTP 

- Категорија : CAT6 

- Тип : Patch 

- Дужина : 3м 

Еквивалентан модел: Telegärtner patch cord UTP kabl kat. 6 или “одговарајући“ 

модел који се битно не разликујe од наведених теханичких карактеристика 
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10) Switch: 
 

Switch тип 1 - 5-port Gigabit 10/100/1000Mb/s 
- Standards: IEEE 802.3 10BASE-T• IEEE 802.3u 100BASE-TX• 
IEEE 802.3ab 1000BASE-T• IEEE 802.3x Flow Control• IEEE 
802.1p QoS• IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet (EEE) 
- Auto MDI/MDIX adjustment for all ports 
- Transmission Method: Store-and-forward 
 - Data Transfer Rates: • Ethernet:• 10 Mbps (half-duplex)• 20 Mbps 
(full-duplex)• Fast Ethernet:• 100 Mbps (half-duplex)• 200 Mbps 
(full-duplex)• Gigabit Ethernet:• 2000 Mbps (full-duplex) 
- Packet Filtering/Forwarding Rates: • Ethernet: 14,880 pps per 
port• Fast Ethernet: 148,800 pps per port• Gigabit Ethernet: 
1,488,000 pps per por 
- RAM Buffer: 128KB 
- Rugged metal housing 
- Switching capacity: 10 Gbps 
- MAC Address Table: 2K 
- Number of QoS queues per port: 4 
- Jumbo frame 

Еквивалентан модел: D-Link DGS-105  или “одговарајући“ модел који се битно 
не разликујe од наведених теханичких карактеристика 

Switch тип 2 - 8-port Gigabit 10/100/1000Mb/s 
- MAC Address Table : 4160 
- VLAN 802.1Q  
- Supports up to 32 VLANs 
- IGMP Snooping 
- Link Aggregation Group Per Device: 2 (static port trunk) 
- Loopback Detection (LBD) 
- 9216 bytes jumbo frame 
- IGMP Snooping Groups: 128 
Switch Capacity: 16Gbps 
Store & Forwarding Forwading 
MTBF:  1,456,992 hours 
CPU Speed:  62.5 MHz  
DRAM Size:  48K Bytes  
Flash Memory Size:  2 MB  
Packet Buffer Size:  1.5 Mbits  
Fanless 
Comply with RoHS 6 
Energy Efficiency Ethernet (EEE) 
802.3x Flow Control 
802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP) 
Port Mirroring 
Port-based VLAN 
Surveillance VLAN 
Class of Service (CoS) 
Port-based Bandwidth Control 
SNMP Trap 
DHCP/BootP Client 

Еквивалентан модел: D-Link DGS-1100-08 или “одговарајући“ модел који се 
битно не разликујe од наведених теханичких карактеристика 
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Switch тип 3 - PoE Ports8 Ports 
- 2 SFP Slots 
- Supports IEEE 802.3at PoE 
- Auto MDI/MDIX 
- Switch Capacity: 20 Gbps 
- Packet Forwarding Rate: 14.88 Mpps 
- Store & Forwarding Forwading 
- CPU Speed: 400MHz 
- Flash Memory Size: 16MB 
- DRAM Size: 128MB DDR3 
- Packet Buffer Size: 1.5MBytes 
- Fan *1 
- Comply with RoHS 6 
- Energy Efficiency Ethernet (EEE) 
- Power Saving By Link Status 
- Power Saving By LED Shut-Off 
- PoE Budget. 130 W (30 W max. per PoE port) 
- MAC Address Table Size: 16K 
- 802.3x Flow Control 
- Head-of-line (HOL) Blocking Prevention 
- 802.1D Spanning Tree (STP) 
- 802.1w Rapid Spanning Tree (RSTP)  
- 802.1AX Link Aggregation 
- 802.3ad Link Aggregation 
- Link Aggregation Group Per Device: 5 
- Port Per Link Aggregation Group: 8 
- Port Mirroring 
- Jumbo Frame: 9216 Byte 
- IGMP Snooping Groups: 64 
- 802.1Q VLAN 
- Port-based VLAN 
- Voice VLAN 
- Auto Surveillance VLAN 
- Asymmetric VLAN 
- Class of Service (CoS) 
- Number of Queue. 8  
- Port-based Bandwidth Control 
- Traffic Segmentation  
- Simple Network Time Protocol (SNTP)  
- Web-based GUI  Yes  
- SNMP Trap 

Еквивалентан модел: D-Link DGS-1100-10MP или “одговарајући“ модел који се 
битно не разликујe од наведених теханичких карактеристика 

Switch тип 4 - 5x 10/100/1000Mbps RJ45 ports 
- With four PoE ports 
- Power Budget: 60 W (30 W max. per PoE port) 
- MAC Address Table: 2K entries per device 
- RAM Buffer: 64 KB per device 
- Packet Filtering / Forwarding Rates: 7.44 Mpps 
- Switching Fabric: 10 Gbps 
- Media Interface Exchange: Auto MDI/MDI-X adjustment on all 
ports 
- Standards: • IEEE 802.3 10BASE-T Ethernet (twisted-pair 
copper)• IEEE 802.3u 100BASE-TX Fast Ethernet (twisted-pair 
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copper)• IEEE 802.3ab 1000BASE-T Gigabit Ethernet• IEEE 802.3x 
flow control• IEEE 802.1p QoS• ANSI/IEEE 802.3 NWay auto-
negotiation 

Еквивалентан модел: D-Link DGS-1005P  или “одговарајући“ модел који се битно 
не разликујe од наведених теханичких карактеристика 

 
11) Media Converter: 
 

Gigabit Ethernet Media 
Converter 

- 1x 10/100/1000Mbps supporting Auto-MDI/MDIX 
- 1 x 1000BASE-SX/LX SC port 
- Data Transfer Rate: 2000 Mbps (full-duplex) 
- Complies with IEEE 802.3ab and IEEE 802.3z 
- Media Types: • 1000BASE-T: 4-pair Cat. 5, Shielded Twisted Pair 
(STP) (up to 100 m)• 1000BASE-SX: Multi-mode fibre optic cable 
with SC connector (up to 550 m) 
- Transmission Mode: Store-and-forward 
Forwarding Rate: Full wire-speed forwarding rate 

Еквивалентан модел: D-Link DMC-700SC или “одговарајући“ модел који се битно 
не разликујe од наведених теханичких карактеристика 

 
12) AC/DC адаптер: 
 

AC/DC адаптер тип 1 48V - 1.46A / 110-240V, 50-60 Hz, 70W (UL, C-UL, TUV, CE) 

AC/DC адаптер тип 2 24V / 100-240V - 1.6A, 47-63Hz (CE, GS, UL) 

AC/DC адаптер тип 3 12V - 2A / 100-240V, 50/60Hz 

 
13) HDMI кабл: 
 

HDMI кабл тип 1 ver. 1.4 dužine 3m, 19PINM/19PINM, HEC (HDMI Ethernet 
Channel) & 3D over HDMI 

HDMI кабл тип 2 ver. 1.4 dužine 5m, 19PINM/19PINM, HEC (HDMI Ethernet 
Channel) & 3D over HDMI 

 
14) Адаптер конвертор: 
 

Адаптер конвертор Displayport мушки на HDMI женски 

 
15) Скенер 
 

Сензор CIS 

Оптичка резолуција 4800 dpi 

Формат А4 

Повезивање USB (уједно и напајање), 5 V, 500 mA 

Компатибилност Windows XP SP2 или новији 

Еквивалентан модел: Epson Perfection V19 или “одговарајући“ модел који се 
битно не разликујe од наведених теханичких карактеристика 
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16) ПТЗ Камера 
 

ПТЗ Камера 

Сензор 1/2.8” STARVIS™ CMOS - Starlight tehnologija 

Резолуција 1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels 

RAM/ROM меморија 1024M/128M 

Систем скенирања Прогресивни 

Брзина затварача 1/1s~1/30,000s 

Минимално 
осветљење 

Color: 0.005Lux@F1.6; 
B/W: 0.0005Lux@F1.6; 
0Lux@F1.6 (IR on) 

IR удаљеност Мин. 150м 

IR контрола паљења Аутоматска/мануелна 

IR LEDs Min.4 

Објектив Варифокал: 4.5mm~135mm, F1.6 ~ F4.4 
Хоризонтално видно поље: 67.8° ~ 2.4° 
Оптички зум: 30x 
Контрола фокуса: Auto/Manual 

Подешавање угла 
камере 

Pan: 360° безпрекидно, 400° /s 
Tilt: -15 дo -90°,  
Брзина мануелне контроле: Pan: 0.1° ~300° /s; Tilt: 0.1° ~200° /s 
Брзина предефинисаних позиција: Pan: 400° /s; Tilt: 300° /s 
Мин. 300 предефинисаних позиција, 5 Pattern, 8 Tour, Auto Pan 
,Auto Scan, аутоматско враћање на предходну позицију после 
нестанка електричне енергије 

Окидачи за догађаје приступ уживо слици, детекција покрета, губитак мреже, 
промена сцене, неовлашћени упад, конфликт IP адреса, 
илегални приступ, аномалија складишног простора 

Видео компресија H.265+/H.265/H.264+/H.264 

Број стримова 3 

Резолуција 1080P(1920×1080), 720P(1280×720), D1(704×576/704×480), 
CIF(352×288/352×240) 

Број фрејмова Главни стрим: 1080P/1.3M/ 720P(1~50/60fps) 
Споредни стрим1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) 
Споредни стрим2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1~25/30fps) 

Дан/ноћ Auto(ICR)/Color/ B/W 

Компензација 
осветљења 

BLC/HLC/WDR(120dB) 

Bitrate kontrola CBR/VBR 

Редукција шума Ultra DNR(2D/3D) 

Дигитални зум Мин.16x 

Неопходне подржане 
могућности 

Детекција покрета, регија(зона) интересовања, електронска 
стабилизација слике, одмагљивање 

Мрежа RJ-45 (10Base-T/100Base-TX) 

Подржани прокотоли IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, 
ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, 
DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x 

Број корисничких 
приступа 

Мин. 20 

Могућност снимања NAS, локални рачунар за инстант снимање, microSD картица 
256GB 

Browser подршка Internet Explorer, Chrome, Safari, Firefox 

Smartphone подршка iOS, Android 
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Еквивалентан модел: Dahua SD59230U-HNI или “одговарајући“ модел који се 
битно не разликујe од наведених теханичких карактеристика 

Напомена: Камера мора бити компатибилна са Milestone VMS. 

НАПОМЕНА: За сву понуђену опрему неопходно је да понуђач у понуди наведе моделе. За све 
ставке где понуђач нуди одговарајуће моделе неопходно је доставити техничку спецификацију 
произвођача из које се недвосмислено може утврдити да понуђени уређаји задовољавају 
минималне дефинисане захтеве у техничким условима. 
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СПЕЦИФИКАЦИЈА ДОБАРА 
 

Рб Назив Кол. 
(ком) 

Јединична 
цена 

без ПДВ-а  

Укупна цена 
без ПДВ- a  

 
1. 

 
Дигитални мултиметар 

 
1 

 
 

2. Комплет алата за склапање и 
одржавање рачунара 

2 
 

 

3. Комплет алата за ситне 
поправке 

4 
 

 

4. Подесиви одвијач са 
наставцима 

8 
 

 

 
5. 

 
IP камера 

12 
 

 

6. Телескопске алуминијумске 
мердевине 

1 
 

 

 
7. 

 
Кримп кљешта 

1 
 

 

 
8. 

 
Акумулаторски одвијач 

1 
 

 

 
9. 

 
Мрежни кабл тип 1 

30 
 

 

 
10. 

 
Мрежни кабл тип 2 

30 
 

 

 
11. 

 
Мрежни кабл тип 3 

30 
 

 

 
12. 

 
Мрежни кабл тип 4 

30 
 

 

 
13. 

 
Switch тип 1 

3 
 

 

 
14. 

 
Switch тип 2 

5 
 

 

 
15. 

 
Switch тип 3 

1 
 

 

 
16. 

 
Switch тип 4 

5 
 

 

 
17. 

 
Media Converter 

8 
 

 

 
18. 

 
AC/DC адаптер тип 1  

2 
 

 

 
19. 

 
AC/DC адаптер тип 2 

2 
 

 

 
20. 

 
AC/DC адаптер тип 3 

2 
 

 

 
21. 

 
HDMI кабл тип 1 

10 
 

 

 
22. 

 
HDMI кабл тип 2 

10 
 

 

 
23. 

 
Адаптер конвертор 
 

20 
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24. 

 
Скенер 

4 
 

 

 
25. 

 
ПТЗ Камера 

3 
 

 

 

УКУПНA ПОНУЂЕНА ЦЕНА (1-25)   _______________________________ динара без ПДВ-а 

 (словима _____________________________________________________ динара) 

 

Напомена: Вредност добара исказана као „УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА“ се уноси у Поглавље 
VI, Образац понуде, као „Укупна понуђена цена без ПДВ-а“. 

 
 
У _______________ дана _________ 2020.г. 

         
 

Потпис овлашћеног лица: 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ                  
ЧЛ. 75 И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА И                                                    

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1.   Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, 
и то: 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

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

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

 
1) Да располаже потребним пословним капацитетима, (чл. 76. ст. 2. Закона); 
2) Да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације(чл. 76. ст. 3. 

Закона); 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. 
Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 
1) до 4) Закона. 
 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, као и 
додатни  услов из тачке 1.2. подтачка 2) овог Поглавља.  

 
2.   Упутство како се доказује испуњеност услова 

 
Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тачка 1) до 3) и члана 75. став 2. 

Закона и додатног услова из тачке 1.2. подтачка 2) овог поглавља (чл. 76. ст. 3. Закона), 
за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чланом 77. став 4. Закона, понуђач 
доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у овом поглављу одељак 
3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава наведене 
услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом 
конкурсном документацијом. 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву 
потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 
понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, свака појединачна изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача из групе понуђача, који даје изјаву.  
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 
Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача дат је у овом поглављу одељак 3.), 
потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.  

 
Испуњеност додатних услова из тачке 1.2. подтачка 1) овог поглавља за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује достављањем следећих доказа: 
 

1) Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети – Доказ: 
Потврде наручиоца да је Понуђач, у периоду од 2016. до 2018. и 2019 години, испоручио 
рачунарску опрему и опрему видео надзора која је предмет јавне набавке, при чему 
укупна вредност ових уговора не може бити мања од 1.500.000,00 динара са ПДВ-ом, 
(попунити Образац бр. 1 у оквиру овог Поглавља). Потврде морају садржати тачан 
назив, укупну вредност, годину завршетка реализације, број и датум закључења уговора 
(Mодел обрасца потврде дат је у оквиру Поглавља IV. 

2) Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети – За ставке, 
switch и media converter, где је захтевано 36 месеци гарантног рока, неопходно је 
доставити потврду произвођача опреме или локалне канцеларије произвођача опреме 
(за територију Републике Србије) којом се потврђује да је захтевани гарантни период 
подржан од стране произвођача опреме. Потврда мора бити насловљена на Наручиоца, 
са позивом на јавну набавку и мора се односити на територију Р.Србије са тачно 
наведеним понуђеним моделима. 

3) Додатни услови из чл. 76. ст. 2. Закона – Потребни пословни капацитети – За камере 
гаранција од 60 месеци подржана од стране произвођача опреме. Доказ: Потврде 
произвођача опреме да је захтевана гаранција за камере, свичеве и медиа конверторе 
подржана од стране произвођача опреме. Потврде морају да буду насловљене на 
наручиоца са позивом на конкретну јавну набавку и мора се односити на територију 
Републике Србије са тачним називима модела понуђене опреме и дужином гаранције. 

 
Додатне услове група понуђача испуњава заједно, осим додатног услова из тачке 

1.2. подтачка 2), који је предвиђен и одредбама чл. 76. ст. 3. Закона, и који мора испунити 
сваки понуђач из групе понуђача. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, подизвођачи не могу 
допуњавати потребне пословне капацитете за понуђача. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или 
појединих доказа о испуњености услова. 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 

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

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци 
који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, 
односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 
документује на прописани начин. 
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3.  Обрасци изјава о ипуњавању услова из чл. 75. и 76. Закона 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА  
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 
 

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

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  __________________________________________________ [навести назив понуђача] 
у поступку јавне набавке добара – Набавка потрошног материјала за комуникациону и 
енергетску инфраструктуру, ЈН бр. 135/2019, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

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

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

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

5) Понуђач испуњава додатни услов и то да над њим није покренут поступак стечаја или 
ликвидације (чл. 76. ст. 3. Закона) 

 

 
 

 
У _______________ дана _________ 2020.г. 

 
Потпис овлашћеног лица: 

 
 
 
 

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 

 
 

 
 

 
 



страна 18 од 36 

_________________________________________________________________________________________
ФМ 740.07.1         Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности – ЈН бр. 135/2019 

 

 
 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА  

У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

 
 

И З Ј А В У 
 
 

Подизвођач _____________________________________________ [навести назив подизвођача] 
у поступку јавне набавке добара – Набавка потрошног материјала за комуникациону и 
енергетску инфраструктуру, ЈН бр. 135/2019, испуњава све услове из чл. 75. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

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

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

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

 
 

 
 
 

 
У _______________ дана _________ 2020.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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Образац бр. 1  
 

ЛИСТА РЕФЕРЕНТНИХ УГОВОРА 
 

Р
е

д
н

и
 

б
р

. Назив уговора 
 

Година 
завршетка 

реализације 
уговора  

Наручилац 
Вредност 

(динара без ПДВ-а) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
Збир вредности реализованих уговора: __________________ динара са ПДВ-ом. 
 
 
  
У _______________ дана _________ 2020.г. 

 
Потпис овлашћеног лица: 
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ПОТВРДА О РЕАЛИЗАЦИЈИ УГОВОРА 
 
 
 
_____________________________________  
     Назив наручиоца 
 
_____________________________________  
        Адреса  
 
Овим потврђујемо да је предузеће: 
 
____________________________________________________  
  
из _______________________________, 

 
__________________________________________________________________________ 

(написати облик наступања: а) самостално; б) члан групе; ц) овлашћени члан) 
 
за потребе Наручиоца извршио испоруку рачунарске опреме и опреме видео надзора која је 
предмет јавне набавке; 
 
 ____________________________________________________________________________________ 

(навести назив уговора) 
 
 
у вредности од ________________________________ динара са ПДВ-ом,  
 
а на основу уговора бр. ____________________________ од _________________ 
 
који је реализован ___________ године. 
 
 
Ова Потврда се издаје ради учешћа у поступку јавне набавке и у друге сврхе се не може 
користити.  
 
Наручилац под пуном материјалном и кривичном одговорношћу гарантује да су горе наведени 
подаци тачни.  
 
Контакт особа Наручиоца: ___________________________________, телефон: ____________  
 

 
Потпис овлашћеног лица __________________________  

 
 

М.П. 
 
 
Напомена: 
Ово је само модел Потврде чија форма нема обавезујући карактер за понуђаче, тако да су 
прихватљиве и потврде у другачијој форми које садрже све податке тражене у датом моделу 
Потврде. 
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V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ  
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документа који се 
достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на страном 
језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног судског тумача. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 
пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Јавно предузеће „ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар 

краља Александра број 282, са назнаком: „Понуда за јавну набавку добара – Набавка 
потрошног материјала за комуникациону и енергетску инфраструктуру, ЈН бр. 135/2019 – 
НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 
до среде 05. фебруара 2020. године до 12,30 часова.   

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 
налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручулац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 

Понуда мора да садржи: 

 Попуњене и потписане обрасце изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и чл 76. Закона о 
јавним набавкама; 

 Попуњен и потписан образац Спецификације добара; 

 Попуњен и потписан образац бр.1; 

 Попуњен, потписан и оверен образац понуде; 

 Попуњен, потписан и оверен модел уговора; 

 Попуњен, потписан и оверен образаца изјаве о независној понуди; 
 
Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у 
конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под матерјалном 
и кривичном одговорношћу (Изјава о независној понуди и Изјава о поштовању обавеза из чл.75. 
ст.2. Закона), који морају бити потписани од стране сваког понуђача из групе понуђача. У 
случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној 
документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и 
кривичном одговорношћу), наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе 
међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део 
заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 
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3. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА И РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ 
 

Јавно отварање понуда извршиће комисија ЈП «Путеви Србије» дана 05. фебруара 
2020. године у 13,00 часова у просторијама  ЈП «Путеви Србије» у Београду, Булевар краља 
Александра број 282 у сали на првом спрату. Oвлашћени представници понуђача морају 
комисији поднети писмену пуномоћ за заступање понуђача у поступку отварања понуда. 

Одлука о додели уговора биће донета у року од 10 дана од дана отварања понуда. 

 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

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

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно предузеће 
„ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ Београд, Булевар краља Александра број 282, са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка потрошног материјала за 
комуникациону и енергетску инфраструктуру, ЈН бр. 135/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка потрошног материјала за 
комуникациону и енергетску инфраструктуру, ЈН бр. 135/2019 – НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка потрошног материјала за 
комуникациону и енергетску инфраструктуру, ЈН бр. 135/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка потрошног материјала 
за комуникациону и енергетску инфраструктуру, ЈН бр. 135/2019 – НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 
подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких 
понуда. 

У Обрасцу понуде (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 30%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 
испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

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

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачке 1) и 2) Закона и то:  

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 
услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и Уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и Уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОКОВИ 
 
9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 
Наручилац се обавезује да достављене и оверене рачуне плати Добаљачу у року који не 

може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема рачуна у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. гласник РС“ број 119/2012, 68/2015 и 113/2017). 

 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
 

9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара 
 

Понуђач је обавезан да испоруку ситног потрошног материјала и резервних делова 
изврши у року који не може бити дужи од 30 дана од од дана пријема писаног обавештења 
Наручиоца  Понуђачу односно Добављачу да су се стекли услови за почетак реализовања 
уговора и то франко пословне просторије Наручиоца (Београд, Бродарска бб). 
 

9.3. Захтев у погледу гарантног рока  
 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију за испоручена добра камере која не може бити 

краћа од 60 месеци од дана потписивања записника о примопредаји.  
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Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију за испоручена добра switch и media converter 
која не може бити краћа од 36 месеци од дана потписивања записника о примопредаји.  

Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију за сва остала испоручена добра која не може 
бити краћа од 24 месеци од дана потписивања записника о примопредаји.  

 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 
ПОНУДИ 
 

Цена је фиксна и мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, 
са урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 
тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

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

 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може сваког радног дана до 14,00 часова, у писаном облику путем 
поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs или 
непосредно предајом на писарници наручиоца, тражити од наручиоца додатне информације 
или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за 
подношење понуде. Уколико захтев буде примљен након 14,00 часова, сматраће се да је 
примљен првог наредног радног дана. 

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 135/2019”. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. 
Закона. 
 

13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
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После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 
код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

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

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву.  

 
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена 
укупна цена без ПДВ-а “. 

 
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 
ЈЕДНАКОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ 

 
Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача који је понудио краћи рок за испоруку добара. 

 
16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 
17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, 

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 
би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама Закона о јавним 
набавкама.  

Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом 
на e-mail: javnenabavke@putevi-srbije.rs факсом на број: 011/30-40-687 или препорученом 
пошиљком са повратницом. Уколико захтев буде примљен након 14,00 часова, сматраће се 
да је примљен првог наредног радног дана. Захтев за заштиту права се може поднети у току 
целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није 
другачије одређено. Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 
уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 
понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. 
ст. 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте 
није отклонио. 

mailto:javnenabavke@putevi-srbije.rs
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Уколико се захтевом за заштиту права оспоравају радње које Наручилац предузме пре 
истека рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће ће се 
благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 
поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 
дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 
поступку јавне набавке, ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 
његово подношење пре истека рока за подношење захтева из претходних ставова, а 
подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране 
истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 
подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у 
изнoсу од 60.000,00 динара уколико оспорава врсту поступка јавне набавке, садржину позива 
за подношење позива, односно садржину конкурсне документације или друге радње наручиоца 
предузете пре истека рока за подношење понуда или уколико се захтев за заштиту права 
подноси након отварања понуда, без обзира колика је процењена вредност јавне набавке или 
колико износи понуђена цена понуђача коме је додељен уговор о јавној набавци.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона прихватиће се: 
1. Потврда о извршеној уплати таксе из чл. 156. Закона, која садржи следеће 

елементе: 
1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 
2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе односно налог за пренос средстава 
реализован, као и датум извршења налога;  

3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 
4) број рачуна: 840-30678845-06; 
5) шифра плаћања: 153 или 253; 
6) позив на број: унети податке о броју или ознаци јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 
7) сврха уплате: такса за ЗЗП; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом 

које се подноси захтев за заштиту права; 
8) корисник: буџет Републике Србије; 
9) назив уплатиоца односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе; 
10) потпис овлашћеног лица банке. 
2. Налог за уплату – први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати 
таксе неведене под тачком 1. 

3. Потврда издата од стране Министарства финансија РС – Управе за трезор, 
потписана и оверана печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе неведене под тачком 1. осим оних наведених под 1) и 10), за 
подносиоце захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег 
консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор. 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 
потврде о извршеној уплати таксе неведене под тачком 1. за подносиоце захтева за 
заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке 
Србије у складу са законом и другим прописом.   

 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. – 167. Закона. 
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18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека 

рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 
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VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 
Понуда бр ________________________ од ___________ 2020. године, за јавну набавку добара – 
– Набавка потрошног материјала за комуникациону и енергетску инфраструктуру, ЈН бр. 
135/2019.  
 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача: 
 

 
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Врста правног лица: 
микро – мало – средње – велико  
физичко лице 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 
 

 

Телефон: 
 

 
 
 

Телефакс: 
 

 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

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

  

 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

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

4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 

 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 
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Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
 

5) НАША ПОНУДА ЗА НАБАВКУ ПОТРОШНОГ МАТЕРИЈАЛА ЗА 
КОМУНИКАЦИОНУ И ЕНЕРГЕТСКУ ИНФРАСТРУКТУРУ ГЛАСИ: 
 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом 

 

Рок за испоруку добара (не дужи од 30 дана  од 
дана обавештења Извођачу од стране 
Наручиоца да су се стекли услови за почетак 
реализовања уговора ) 

 

Гарантни рок за камере (не краћи од 60 месеци 
од дана потписивања записника о 
примопредаји) 

 

Гарантни рок за switch и media converter (не краћи 
од 36 месеци од дана потписивања записника о 
примопредаји) 
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Гарантни рок за остала добра (не краћи од 24 
месеци од дана потписивања записника о 
примопредаји) 

 

Рок важења понуде (не краћи од 60 дана од дана 
отварања понуда) 

 

 
 

У _______________ дана _________ 2020.г. 
 

Потпис овлашћеног лица: 
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VII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
       

Београд, Булевар краља Александра 282 

Број: 

Датум: 

 

УГОВОР  
О ИСПОРУЦИ ДОБАРА 

 
Закључен између уговорних страна: 
 

1. ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ «ПУТЕВИ СРБИЈЕ» Београд, Булевар краља Александра број 
282, матични број 20132248, ПИБ 104260456, број рачуна 105-4681-51 код „АИК 
БАНКЕ“ Београд,телефон 011/30-40-701, које заступа в.д. директора Зоран Дробњак, 
дипл.грађ.инж. (у даљем тексту: Наручилац) и    
 

2. ________________________________, _______________, Улица ________________ 
број ____, матични број _____________, ПИБ _________________, број рачуна 
_________________, отворен код ______________________, које заступа  
______________________________ (у даљем тексту: Добављач) 

 
Чланови групе понуђача: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

Подизвођачи: 

 __________________________________________ 

 __________________________________________ 

 
Члан 1. 

Уговорне стране констатују: 

 да је Наручилац на основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 
124/12, 14/15 и 68/15) и на основу позива за подношење понуда за јавну набавку добара 
– Набавка потрошног материјала за комуникациону и енергетску инфраструктуру, 
поступак јавне набавке мале вредности; 

 да је Добављач дана ____________2020. године, доставио понуду број ______________, 
која се налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора; 

 да је Наручилац у складу са чл. 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде 
Добављача и одлуке о додели уговора бр. ______________ од _______________2020. 
године, изабрао Добављача за закључење уговора о јавној  набавци. 
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Члан 2.  

Предмет уговора је набавка потрошног материјала за комуникациону и енергетску 
инфраструктуру по спецификацији и техничким карактеристикама наведеним у Поглављу III. 
Конкурсне документације. 

 

Члан 3. 

Уговорену цену чине: 

 укупна понуђена цена потрошног материјала за комуникациону и енергетску 
инфраструктуру из чл. 2. овог Уговора, са свим пратећим трошковима, без пореза 
на додату вредност, у износу од ___________________ динара, 

 порез на додату вредност у износу од ________________ динара, 

Укупна уговорена цена износи ___________________ динара 
 

(словима:_______________________________________________________________динара) 
 

Цена је фиксна и не може се мењати до окончања извршења уговора. 

Члан 4. 

Добављач се обавезује да испоручи добра из чл. 2. овог уговора у свему под условима 
из конкурсне документације и прихваћене понуде. 

Ако се записнички утрди да добра која је Добављач испоручио Наручиоцу, имају 
недостатке у квалитету или количини, Добављач мора најкасније у року од 2 дана од дана 
сачињавања записника о рекламацији, заменити односно допунити новим добрима, која имају 
уговорене или боље карактеристике.  

Добављач је дужан да на свакој испорученој фактури/рачуну, наведе број уговора по 
чијем се основу врши испорука добара. 

 

Члан 5. 

Добављач се обавезује да испоруку потрошног материјала за комуникациону и 
енергетску инфраструктуру изврши у року од ______ од дана обавештења Извођачу од стране 
Наручиоца да су се стекли услови за почетак реализовања уговора. 
 

Члан 6. 

За испоручена добра камере Добављач  даје гарантни рок од _____ месеци од дана 
потписивања записника о примопредаји и све неопходне атесте и потврде квалитета 
испоручених добара по наведеној спецификацији за рад у предвиђеним условима. 

За испоручена добра switch и media converter Добављач  даје гарантни рок од _____ 
месеци од дана потписивања записника о примопредаји и све неопходне атесте и потврде 
квалитета испоручених добара по наведеној спецификацији за рад у предвиђеним условима. 

За сва остала испоручена добра Добављач  даје гарантни рок од ________ месеци од 
дана потписивања записника о примопредаји и све неопходне атесте и потврде квалитета 
испоручених добара по наведеној спецификацији за рад у предвиђеним условима. 
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Члан 7. 

Наручилац се обавезује да у року који не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 
45 дана од дана службеног пријема рачуна, плати уговорена добра и то на рачун Добављача 
бр. _____________________________ код _____________________________банке. 

 

Члан 8. 

Ако Добављач касни са са испоруком по пријему захтева Наручиоца више од 2 дана, 
обавезан је да Наручиоцу плати уговорену казну од 0,5% вредности Уговора за сваки дан 
закашњења, а уколико укупна казна у току извршења Уговора пређе износ од 10% од укупне 
вредности уговора, Наручилац може једнострано раскинути Уговор. 

Одредбе предходног става се не примењују, ако је закашњење у испоруци 
проузроковано неблаговременим обезбеђивањем услова од стране Наручиоца за несметану 
испоруку добара и у случају немогућности испуњења Уговора према Закону о облигационим 
односима. 

Члан 9. 

Све евентуалне спорове који настану поводом овог Уговора, уговорне стране ће 
покушати да реше споразумно, а у супротном се уговара надлежност Привредног суда у 
Београду. 

Члан 10 

Овај Уговор се може изменити само писаним анексом, потписаним од стране 
овлашћених лица уговорних страна. 

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

Члан 11. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су уговор прочитале, разумеле и да уговорне 
одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље, те да уговор производи правна 
дејстав даном потписивања истог од обе уговорне стране. 

Овај Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака, од чега је 5 (пет) примерака 
за Наручиоца, а 3 (три) за Добављача. 

ЈП ,,ПУТЕВИ СРБИЈЕ“ 
в.д. директора 

 
 

ДОБАВЉАЧ 
Директор 

Зоран Дробњак, дипл.грађ.инж.                          
 
 
 
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 
изабраним понуђачем.. 
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VIII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 
израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 
обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

 
У _______________ дана _________ 2020.г. 

Потпис овлашћеног лица: 
 
 
. 

 

 

 

 
 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________________, 
[навести назив понуђача], даје:  

 

И З Ј А В У  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке добара – Набавка потрошног материјала за комуникациону и 
енергетску инфраструктуру, ЈН бр. 135/2019, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 

 
 

 
 

 
У _______________ дана _________ 2020.г. 

 
Потпис овлашћеног лица: 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, изјаве морају бити потписане од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом. 


