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E-mail:  

ddejanovic@loznica.rs 

aglisic@loznica.rs 

 

 
јун 2020.године 

 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,68/2015 у даљем тексту: Закон), 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 ЈН МВ број 40/2020, деловодни број Одлуке: 404-40-700/2020-IIIı-1 од 
29.06.2020. године и Решења о именовању комисије, деловодни број Решења:  
404-40-700/2020-IIIı-2, припремљена је: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Град Лозница  - Градска управа 
Адреса: Карађорђева број 2 
Интернет страница: www.loznica.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 ЈН МВ бр. 40/2020 су добра – Набавка рачунарске и друге 
опреме за потребе успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње 
4. Контакт  
Лице за контакт:  
Дејан Дејановић, Александар Глишић, Борис Катић 

Е - mail адреса: ddejanovic@loznica.rs 
aglisic@loznica.rs 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН МВ бр. 40/2020 су добра –– Набавка рачунарске и друге 
опреме за потребе успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње 
 
 Ознака из општег речника набавке:  
 30213100 – преносиви рачунари 
 30232110 – ласерски штампачи 
30216110 – скенери за рачунаре 
 
 

 
III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 
 

Спецификација тражене опреме за набавку 

Mrežni storidz tip 1  
QNAP NAS Storage TS-431X2-2G  ili odgovarajući istih karakteristika 
Procesor AnnapurnaLabs, an Amazon company Alpine AL-212 Dual-core 1.7GHz ARM® Cortex-
A15 Processor 
Memorija 2 GB DDR3 RAM (1 x 2GB), 1 x SODIMM, maksimalno podržano 8GB 
Fleš memorija 512 MB NAND flash 
Broj slotova za diskove 4 
Hard disk 4 x SATA 3.5"/2.5" 6Gb/s HDD/SSD ; Hot-swappable (sistem dolazi bez hard diskova) 
LAN 1 x 10 Gigabit SFP+ LAN Port; 2 x Gigabit RJ45 LAN Ports 
USB 3 x USB 3.0 port (napred x 1; nazad x 2) 
Tasteri Power, Reset, USB one touch copy 
Napajanje 90W spoljnje 
Softverske specifikacije Operativni sistem NAS uređaja: QTS 4.3 (ugrađen Linux) 
Podržani operativni sistemi(klijenata): Windows 7/8/10, Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 
R2/2016; Apple Mac OS X; Linux & UNIX 
Dimenzije 169 x 160 x 219 mm 
Masa 2.03 kg 
Garancija 24 meseca  

1 

Eksterni hard disk  
960G HyperX SAVAGE EXO External Portable Solid-State Drive, USB 3.1 Gen 2 Type C - Portable 
SSD ili ekvivalent istih karakteristika 
Model SHSX100/960G 
Format: Portable SSD 
Tip diska: Eksterni SSD 
Kapacitet: 960GB 
Povezivanje: USB 3.1 Gen 2 Type C 
Dimenzije: 123.82mm x 48.61mm x 10.24mm 
Masa 56g 
Boja Crna 
Ostalo 

10 
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Read/Write: up to 500/480MB/s 
Životni vek: 1 million hours MTBF 
Windows®, Mac, PS4 i Xbox One kompatibilan 
Podržane tehnologije: 3D TLC 
HDD SEAGATE HDD Desktop Iron Wolf Guardian NAS(3.5"/3TB 5900 ili odgovarajući istih 
karakteristika 
Kategorija HDD NAS 
Kapacitet 3 TB 
Format 3.5" 
Povezivanje SATA 6 Gb/s (SATA III) 
Količina keša 64 MB 
Brzina rotacije 5900 rpm 
Dodatne karakteristike 1 Milion sati pouzdanosti (MTBF) 

4 
 

Canon TM-300   ili odgovarajući istih karakteristika 
Štampač velikog formata  
Tip štampača 5 boja – 36"/914 mm 
Tehnologija štampe Canon Bubblejet on Demand sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 
glava za štampanje) 
Rezolucija štampe 2400 x 1200 tpi 
Broj mlaznica 15.360 mlaznica (MBK 5.120 mlaznica, ostale boje, po 2.560 mlaznica) 
Tačnost linije ±0,1% ili manje 
Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko okruženje i mediji moraju da odgovaraju korekcijama. 
Potreban CAD papir: običan papir, CAD paus papir, premazani papir, samo CAD prozirni matirani 
film 
Veličina mlaznice 1.200 tpi (2 linije) 
Veličina kapljice mastila minimalno 5 pl po boji 
Kapacitet mastila Komercijalno mastilo: 130 ml/300 ml 
Priloženo početno mastilo: 130 ml (mat crna)/90 ml (crna, cijan, magenta, žuta) 
Tip mastila Pigmentna mastila – crna, mat crna, cijan, magenta, žuta 
OS kompatibilnost  Microsoft Windows (32-bitni): Windows 7, 8.1, 10, (64-bitni): Windows 7, 8.1, 
10, Server 2008 R2, Server 2012/2012 R2, Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 ~ OS X 
10.11, macOS 10.13 
Jezici štampača SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02) 
Standardni interfejsi USB B priključak: ugrađeni Hi-Speed USB 
Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x 
Full Duplex 
Bežični LAN: IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 
MEMORIJA 
Standardna memorija 2 GB 
Čvrsti disk nije dostupno 
Brzina štampe 
CAD crtež 
Obični papir (veličina papira A0) 
0:40 (brzi ekonomični režim) 
0:46 (brzo) 
1:14 (standardno) 
Poster 
Obični papir (veličina papira A0) 
0:44 (brzo) 
1:18 (standardno) 
Premazani papir (veličina papira A0) 
1:41 (brzo) 
2:36 (standardno) 
Rad sa medijima 
Uvlačenje i izlaz medija 
Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane 
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Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje strane (ručno punjenje pomoću poluge za 
zaključavanje medija) 
Širina medija 
Papir u rolni: 203,2-917 mm 
Tabak: 203,2–917 mm 
Debljina medija 
Rolna/tabak: 0,07–0,8 mm 
Minimalna dužina papira za štampanje 
Papir u rolni: 203,2 mm 
Tabak: 279,4 mm 
Maksimalna dužina papira za štampanje 
Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od OS-a i aplikacije) 
Tabak: 1,6 m 
Maksimalni prečnik rolne 
150 mm 
Veličina jezgra medija 
Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3" 
Preporučena površina margina 
Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, sa strane: 3 mm 
Tabak: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, sa strane: 3 mm 
Površina margina za štampu 
Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, sa strane: 3 mm 
Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, dno: 0 mm, sa strane: 0 mm 
Tabak (samo za Apple AirPrint): vrh: 3 mm, dno: 12,7 mm, sa strane: 3 mm 
Tabak (za ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, sa strane: 3 mm 
Kapacitet prenosa medija 
Ručna zamena od strane korisnika 
Širina za štampanje bez margina (samo rolna) 
515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm (ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 36" 
[Štampa] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 16", 
20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 mm 
Maksimalni broj otisaka 
Postolje/korpa – Standardni položaj: 1 list 
Postolje/korpa – Ravan položaj: 20 listova A1/A2 položeno (ne uključuje slučaj snažnog uvijanja) 
DIMENZIJE I TEŽINA 
Fizičke dimenzije i težina 
Glavna jedinica, postolje i korpa 
1.289 x 887 x 1.060 mm (sa otvorenom korpom) 
1.289 x 757 x 1.060 mm (sa zatvorenom korpom) 
60 kg (podrazumeva komplet držača rolne; ne podrazumeva mastilo i glavu za štampanje) 
Potrošnja energije 
Rad: 69 W ili manje 
Režim mirovanja: 3,6 W ili manje  
Podrazumevana postavka vremena za prelazak u režim mirovanja: približno 5 minuta 
Kada je uređaj isključen: 0,3 W ili manje 
Radno okruženje 
Temperatura: 15~30 ℃, 
Vlažnost: 10~80% RV (bez kondenzacije) 
Nivo buke (snaga/pritisak) 
Rad: 44 dB (A) (obični papir, linijski crtež, standardni režim) 
U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje 
Sertifikati 
TUV, CB 
Prenosni računar 
Dijagonala monitora39,6 cm (15.6") 
Rezolucije ekrana1920 x 1080 piksela,  Tip visoke definicije (HD)Full HD, Odnos širina/visina16:9 
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Pozadinsko LED svetlo 
Površina ekranaMat 
Procesor 
Porodica procesoraAMD Ryzen 7, Procesor4800H, Takt procesora2,9 GHz, Jezgra procesora8 
Takt ubrzanja procesora4 GHz, Keš procesora4 MB 
Memorija 
Interna memorija16 GB, Vrsta interne memorijeDDR4-SDRAM, Maksimalna veličina interne 
memorije32 GB, Radni takt memorije3200 MHz, Memorijski slotovi2x SO-DIMM 
Medij za čuvanje podataka 
Ukupni prostor za podatke1000 GB, Medijum za skladištenjeSSD 
Ukupni kapacitet SSD-ova1000 GB, Broj instaliranih SSD diskova1 
SSD kapacitet1000 GB 
Grafike 
Integrisana grafička kartica DA 
Diskretna grafička karticaNVIDIA® GeForce RTX™ 2060 
Memorija diskretne grafičke kartice6 GB 
Tipovi diskretne grafičke memorijeGDDR6 
Audio 
Ugrađeni mikrofon 
Kamera 
Prednja kamera, HD tip prednje kamereHD 
Mreža 
Bluetooth, Bluetooth verzija5.0 
Vrhunski Wi-Fi standardWi-Fi 5 (802.11ac) 
Wi-Fi standardiWi-Fi 5 (802.11ac) 
Eternet LAN 
Tip antene2x2 
Portovi i interfejsi 
Broj USB 2.0 portova1 
Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A2 
Broj HDMI portova1 
Broj portova USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tip C1 
Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova1 
HDMI verzija2.0b 
Port za slušalice sa mikrofonom 
Tastatura 
Numerička tastatura 
Uređaj za unosTouchpad 
Softver 
Instalirani operativni sistem  
Windows 10 Pro  
Baterije 
Tehnologija baterijeLitijum polimer (LiPo) 48WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion 
Frekvencija AC adaptera50/60 Hz, Ulazni napon AC adaptera100 - 240 V 
Sigurnost: Rupe za zaključavanje kablom, Vrste proreza za kablovsko zaključavanjeKensington 
Težina i dimenzije: Težina2,3 kg, Širina359 mm, Dubina256 mm, Visina (spreda)2,47 cm, Visina 
(pozadi)2,49 cm 
Odgovarajuća torba  
Optički miš  
Prenosni računar 
Ekran 
Veličina ekrana15.6"Rezolucija ekrana1920 x 1080Format rezolucijeFull HD 
Procesor / Čipset 
Brzina: 2.4GHz(Boost do 3.3GHz) 
Keš memorija: 3MB 
Memorija (RAM) 

20 
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Količina memorije8 GB Tip memorijeDDR4 
Skladištenje podataka 
Tip skladištenja SSD Kapacitet256 GB 
Grafika zasebna 
Količina memorije min. 2 GB Tip grafičke memorijeGDDR5 128 Bit @ 6000 MHz 
Mreža 
Wi-FiDaBluetoothDaŽična mreža (LAN)10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) 
Priključci / Slotovi 
HDMI priključci1x HDMIUkupno USB priključaka2USB 2.0 priključci2RJ-45 (LAN)1Audio1x 
3.5mm (izlaz i mikrofon)Čitač karticaDa 
Kamera 
Rezolucija0.9 Mpix 
Audio 
ZvučniciStereoMikrofonDa 
Tastatura 
Numerička tastaturaDa 
Baterija 
TipLitijum-jonskaBroj ćelija baterije2-Cell 
Softver 
Operativni sistem Windows 10 Pro  
Odgovarajuća torba  
Optički miš 
Philips 276E8VJSB 4K IPS monitor 27" ili ekvivalent istih karakteristika 
Dijagonala: 27" 
Pozadinsko osvetljenje: W-LED 
Tip panela: IPS 
Rezolucija: 3840 x 2160 4K UHD 
Odnos stranica: 16 : 9 
Vreme odziva: 5ms 
Osvežavanje: 60Hz 
Osvetljenje: 350 cd/m2 
Kontrast: 1000 : 1 
Dinamički kontrast: 20,000,000 : 1 
Ugao vidljivosti - Horizontalno: 178° 
Ugao vidljivosti - Vertikalno: 178° 
HDMI: 2 
Display port:  Da 
Audio izlaz: Da 
Boja: Crna 
Dimenzije: 613 x 466 x 189 mm (sa stalkom) 
Masa: 4.84 kg (sa stalkom) 
Displej 
Dijagonala monitora: 68,6 cm (27") 
Rezolucije ekrana: 3840 x 2160 piksela 
Izvorni odnos širina/visina: 16:9 
Tip ekrana: IPS 
Osvetljenje ekrana (tipično) : 350 cd/m² 
Vreme odziva: 5 ms 
Tip visoke definicije (HD)4K Ultra HD 
Tehnologija ekrana: LED 
Oblik ekrana: Ravni 
Odnos kontrasta (tipski) : 1000:1 
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru: 1073 milijarde boja 
Površina ekrana: Mat 
Podržani video-režimi: 2160p 
Marketinški naziv dinamičkog odnosa kontrasta: SmartContrast 

4 



 

Конкурсна документација за ЈН МВ бр. 40/2020- Набавка рачунарске и 
друге опреме за потребе успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији 

Подриње 
 

 9/ 53 

  
 

Rastojanje između piksela iste boje: 0,155 x 0,155 mm 
Gustina piksela: 163 ppi 
Horizontalni frekventni opseg: 30 - 83 kHz 
Vertikalni frekventni opseg: 59 - 61 Hz 
Vidljiva veličina, horizontalno: 59,7 cm 
Vidljiva veličina, vertikalno: 33,6 cm 
Horizontalna digitalna frekvencija: 30 - 83 kHz 
Vertikalna digitalna frekvencija: 59 - 61 Hz 
s-RGB displej: DA 
Opseg boja: 91% 
Performanse 
Sinhronizacija komponentnog video signala: Separate sync,Sync-on-green (SOG) 
Tehnologija bez treperenja: DA 
Tehnologija slabog plavog svetla Low Blue Light : DA 
Dizajn 
Boja proizvoda: Crno 
Energy Star sertifikat: DA 
Usaglašenost sa sistemom EPEAT: Silver 
Bez teških metala: Hg (mercury), Pb (olovo) 
Usaglašenost sa direktivom o primeni opasnih supstanci u električnoj i elektronskoj opremi (RoHS) : 
DA 
Sertifikacija: CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, TUV/ISO9241-307, RCM, BSMI, EPA, CCC, 
CECP, VCCI, ICES-003, cETLus, MEPS, CEL 
Portovi i interfejsi 
HDMI: DA, HDMI verzija: 2.0, Broj HDMI portova: 2 
Broj DisplayPortova: 1, Verzija DisplayPorta: 1.2,  
Izlaz za slušalice: DA, Izlazi za slušalice: 1 
Ergonomija 
Rupe za zaključavanje kablom: DA, Vrste proreza za kablovsko zaključavanje: Kensington 
Podešavanje nagiba: DA, Ugao iskošenja: -5 - 20° 
OSD ekran: DA 
Plug and Play (podrška za automatsko prepoznavanje uređaja) : DA 
Menadžment potrošnje 
Razred energetske efikasnosti: B 
Potrošnja energije (standbz): 0,5 W 
Potrošnja energije (isključen): 0,3 W 
Ulazni napon naizmenične struje: 100 - 240 V 
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz 
Radni uslovi 
Raspon radne temperature (T-T): 0 - 40 °C 
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje: -20 - 60 °C 
Radni opseg vlažnosti: 20 - 80% 
Dozvoljena nadmorska visina: 0 - 3658 m 
Dozvoljena nadmorska visina – Isključeno: 0 - 12192 m 
Težina i dimenzije 
Širina: 613 mm 
Dubina: 41 mm 
Visina: 374 mm 
Težina: 4,23 kg 
Širina (sa postoljem): 613 mm 
Dubina (sa postoljem): 189 mm 
Visina (sa postoljem): 466 mm 
Težina (sa postoljem): 4,84 kg 
Podaci o pakovanju 
Uključeno postolje: DA 
Kablovi uključeni: AC, HDMI 
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Vrsta pakovanja: U kutiji 
Ostale karakteristike 
Prekidač za uključivanje/isključivanje: DA 
Uputstvo: DA 
Materijal pakovanja se reciklira: 100% 
Prosečno vreme između dva kvara: 50000 č 
Preporučena rezolucija; 3840 x 2160 @ 60 Hz 
Skener Mustek F2400N  ili odgovarajući istih karakteristika 
Mrezni skener  
Format A3 skener 
Tip skenera položeni 
Tehnologija za skeniranje CIS 
Izvor svetla LED 
Optička rezolucija do 2400 x 2400dpi 
Brzina skeniranja 3.6 sec (100dpi, A3-size color) 
5.1 sec (200dpi, A3-size color) 
7.6 sec (300dpi, A3-size color) 
32.9 sec (600dpi, A3-size color) 
Dubina boja Color: 48-bit & 24-bit 
Gray: 16-bit & 8-bit 
Line art: 1-bit 
Maksimalna veličina dokumenta 297 mm x 420 mm 
Tasteri POWER, SCAN, PDF, PANEL 
Napajanje Strujni adapter 
Konekcije USB 2.0 
Podržani operativni sistemi Windows 10 / 8 / 7 / Vista / XP (Service Pack 3) 
Mac OS X 10.7~10.12 
Linux Ubuntu 1604 (32bit/64bit) / Fedora 24 (32bit/64bit) 
Dimenzije 576 mm x 406 mm x 72 mm 
Masa približno 4.6 kg 
Garancija 24 Meseca  

3 

Štampač Epson PF-7710DWF ili odgovarajući istih karakteristika 
Boja štampe Kolor 
Tip štampača Inkjet 
Multifunkcijski Da 
Fax Da 
Format A3 
Wi-Fi Da 
LAN Da 
ŠTAMPAČ 
Rezolucija štampe (u boji) do 4800 x 2400 dpi 
Brzina štampe (mono) do 18 str/min (ISO) 
Brzina štampe (u boji) do 10 str/min (ISO) 
Mesečni obim štampe 20.000 strana; Preporučeni mesečni obim štampe: 200 strana - 2.500 strana 
Dvostrano štampanje Da 
Ostalo Brzina duplex štampe: 8.7ppm (monohromatski), 6ppm (u boji) 
KOPIR 
SKENER 
Tip skenera Senzor za prepoznavanje slike (CIS) 
Rezolucija skeniranja (optička) do 1200 x 2400 dpi 
Brzina skeniranja - Monohromatski: 6 sekundi po stranici 
- U boji: 12 sekundi po stranici 
Podržani formati TIFF, PDF, JPEG, BMP, PNG, multi TIFF, searchable PDF 
FAX 
Brzina slanja 3 sekunde po strani 
Fax memorija 6 MB 
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Ostalo Funkcije faksa: Favoriti, Slanje faksa preko PC-a, Auto Redial, Brzi izbor 
RUKOVANJE PAPIROM 
Maksimalni ulazni kapacitet papira 250 listova 
Veličina medija A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 (Envelope), C6 (koverta), DL (koverta), No. 10 
(koverta), Pismo, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 cm, 16:9, Definisano od strane korisnika, Pravne 
informacije 
Težina papira 64 g/m² - 256 g/m² 
Ostale opcije - Automatsko uvlačenje dokumenta: 35 stranica 
- Kapacitet spremnika za izdavanje papira: 125 listova 
- Broj ladica za papir: 1 
INTERFEJS /FIZIČKE KARAKTERISTIKE 
Displej LCD color touchscreen, 10.9 cm 
Interfejs Hi-Speed USB - compatible with USB 2.0 specification, IEEE 802.3 (100 BASE-
TX/BASE-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n (WiFi 4), Wi-Fi Direct, Near Field Communication 
(NFC), USB host 
Boja Crna 
Dimenzije 567 x 340 x 452 mm 
Masa 18.7 Kg 
Garancija 2 godine  
Štampač Epson L1300 A3   ili odgovarajući istih karakteristika 
Funkcija i vrsta printera InkJet Printer 
Sistem štampe: On-demand inkjet (Piezo Electric) 
Format A3+ 
Štampa u boji Da 
Najveća brzina štampe (str/min) Brzina monohromatske štampe: 15ppm Brzina štampe u boji: 
5.5ppm 
Rezolucija štampe 5.760 x 1.440 dpi 
Duplex štampe Ne 
Sadržaj kutije Pakovanje: 5x70ml boja u pakovanju (2xCrna, Cyan, Žuta, Magenta) 
Ulazni kapacitet papira Kapacitet fioke: 100 listova + 20 listova (Photo Tray) 
Maksimalni mesečni broj strana - 
Ostalo Dimenzije: 798mm x 705mm x 215mm Masa: 12.2kg Boja: Crna 
Povezivost USB Ostale osobine: USB 2.0 priključak 
Potrošni materijal Koristi mastila T664 serije 
Garancija 3 godine ili 30.000 strana 

1 

Canon Powershot SX620   ili odgovarajući istih karakteristika 
Tip Kompaktni 
Boja Srebrna 
Efektivni pikseli 20.2 Mpix 
Senzor slike CMOS 
Optički zoom 25x 
Digitalni zoom 4x 
ZoomPlus 50x 
Fokusiranje Tip: TTL 
AF sistem/tačke: AiAF (prepoznavanje lica/9 tačaka), 1 AF tačka (fiksno u centru) 
AF režimi: Jednostruki, uzastopni, Servo AF/AE ¹, AF praćenje 
Izbor AF tačke: Veličina (normalna, mala) 
Pomoćni zrak za AF: Da 
Najmanja razdaljina za fokusiranje: 1 cm (Š) od objektiva u makro režimu 
Blic Režimi: Automatski, Ručna kontrola blica (uključeno/isključeno), spora sinhronizacija 
Spora sinhronizacija: Najveća brzina 1/2000 s 
Uklanjanje efekta crvenih očiju: Da 
Kompenzacija ekspozicije blica: Prepoznavanje lica FE, inteligentna ekspozicija blica 
Opseg ugrađenog blica: 50 cm – 4 m (Š)/1 – 2 m (T) 
Spoljni blic: Snažan blic HF-DC2 
Veličina ekrana 3" 
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Ekran LCD (TFT) veličine 7,5 cm (3”), približno 922.000 tačaka, sRGB reprodukcija boja 
Wi-Fi Da 
Opis WiFi Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (samo 2,4 GHz), uz podršku za Dynamic NFC 
GPS Da 
Opis GPS GPS preko mobilnog uređaja 
PictBridge: Da (preko USB ili bežične LAN veze) 
Interfejs Računar: Hi-Speed USB namenski priključak (Micro-B kompatabilno) 
Ostalo: HDMI mikro (tip D) konektor 
Tip napajanja Li-ion baterija 
Opis napajanja Punjiva litijum-jonska baterija NB-13L (baterija i punjač se isporučuju u paketu) 
Trajanje baterije Približno 295 snimaka 
Ekološki prihvatljivi režim: približno 405 snimaka 
Režim reprodukcije: približno 360 min 
Dimenzije 96.9 x 56.9 x 27.9 mm 
Masa Približno 182 g (sa baterijom i memorijskom karticom) 
Garancija 2 godine  
 
Canon eos 4000d + 18-55  ili odgovarajući istih karakteristika 
Tip DSLR 
Boja Crna 
Efektivni pikseli 18.0 Mpix 
Opis senzora slike Tip: Približno 22,3 x 14,9 mm 
Efektivni pikseli: Približno 18 megapiksela 
Ukupan broj piksela: Približno 18,7 megapiksela 
Odnos: 3:2 
Filter niskih frekvencija: Ugrađen/fiksni 
Čišćenje senzora: Ručno čišćenje i beleženje podataka uz uklanjanje čestica prašine 
Tip filtera boje: RGB primarne boje 
Procesor slike DIGIC 4+ 
Objektiv Sistem za montažu objektiva: EF/EF-S 
Žižna daljina: Ekvivalentno žižnoj daljini objektiva od 1,6 x 
Stabilizacija slike: Optički stabilizator slike sa kompatibilnim objektivima 
Fokusiranje TIP: 
Pomoću optičkog tražila: 
- Sistem za TTL formiranje sekundarnih slika i detekciju fazne razlike sa namenskim AF senzorom 
Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu: 
- AF sa detekcijom kontrasta 
AF SISTEM/TAČKE: 
Pomoću optičkog tražila: 
- 9 AF tačaka (f/5,6 krstastog tipa u centru) 
AF RADNI DOMET: 
Pomoću optičkog tražila: 
- AF tačka u sredini: EV 0–18 (pri sobnoj temperaturi i ISO 100) 
- Druge AF tačke: EV 1–18 (pri sobnoj temperaturi i ISO 100) 
Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu: 
- EV 1–18 (pri sobnoj temperaturi i ISO 100) 
AF REŽIMI: 
Pomoću optičkog tražila: 
- AI Focus (automatski prelazi između One-Shot AF i AI SERVO AF) 
- One Shot AF 
- AI Servo 
- Ručno 
Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu: 
- AF za jedan snimak (AF sa detekcijom kontrasta) 
- Brzi režim (pomoću AF senzora sa faznom detekcijom) 
- Ručno 
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IZBOR AF TAČKE: 
Pomoću optičkog tražila: 
- Automatski izbor od 9 tačaka 
- Ručni izbor 
Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu: 
- FlexiZone – slobodno pozicioniranje 1 AF tačke pomoću ručnog izbora 
- Režim uživo – automatski izbor uz detekciju lica 
Prikaz odabrane tačke automatskog fokusa: Predstavljeno je u obliku prikaza koji preklapa tražilo i 
LCD monitor 
Predvidivi AF: Da 
Zadržavanje automatskog fokusa: Zaključava se nakon pritiskanja okidača do pola u AF režimu One 
Shot. Prilagođavanje je dostupno pomoću dugmeta za zadržavanje automatske ekspozicije 
Pomoćni zrak za AF: Isprekidano okidanje ugrađenog blica ili emitovano od strane opcionog 
namenskog Speedlite blica (efektivno je do 4 m) 
Ručno fokusiranje: Podešava se na objektivu 
Blic Ugrađeni blic GN (ISO 100, metri): 9,2 
Pokrivenost ugrađenog blica: do žižne daljine od 17 mm (35 mm ekvivalentno: 28 mm) 
Vreme obnavljanja ugrađenog blica: Približno 2 sekunde 
Režimi: Automatski, Ručna kontrola blica (uključeno/isključeno) 
X-sync: X-contact se ne isporučuje, maks. brzina sinhronizovanja blica: 1/200 s sa kompatibilnim 
Speedlite blicevima 
Kompenzacija ekspozicije blica: +/- 2EV u koracima od 1/2 ili 1/3 
Zaključavanje ekspozicije blica: Da 
Sinhronizacija sa drugom zavesicom: Da 
Priključak za spoljni blic: Da 
Kompatibilnost eksternog blica: E-TTL II sa Speedlite blicevima iz serije EX3 
Kontrola eksternog blica: Dostupno je putem ekrana menija na fotoaparatu, osim za postavke 
daljinskog okidanja blica putem radio veze 
Tražilo Tip: Pentaogledalo 
Pokrivenost (vertikalno/horizontalno): Približno 95% 
Uvećanje: Približno 0,80x 2 
Vidna tačka: Približno 21 mm (od centra sočiva) 
Ispravljanje dioptrije: 
- Fiksno na -1 m-1 (dioptrija) 
– Sočiva za korigovanje dioptrije iz serije E mogu da se koriste za podešavanje dioptrije. 
Ekran tražila: Fiksno 
Ogledalo: Poluogledalo sa brzim vraćanjem 
Pregled dubine polja: Da, dodeljuje se dugmetu SET 
Zatvarač optičkog tražila: Na kaišu 
Veličina ekrana 2.7" 
Opis ekrana Tip: TFT LCD ekran veličine 6,8 cm (2,7”), približno 230.000 tačaka 
Pokrivenost: Približno 100% 
Ugao gledanja (horizontalno/vertikalno): 
- Približno 120° vertikalno 
- Približno 130° horizontalno 
Podešavanje osvetljenosti: Dostupno je sedam nivoa 
Opcije prikaza: 
- Ekran za brzu kontrolu 
- Postavke fotoaparata 
Skladištenje podataka SD, SDHC ili SDXC kartica 
Wi-Fi Da 
Opis WiFi Wi-Fi: Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (samo 2,4 GHz) 
Wi-Fi bezbednost: 
Interfejs Računar: Samo Hi-Speed USB 
Drugo: HDMI mini (tip C) izlaz 
Tip napajanja Li-ion baterija 
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Opis napajanja 1 x punjiva litijum-jonska baterija LP-E10 
Trajanje baterije Približno 500 (pri 23°C, AE 50%, FE 50%) 
Približno 410 (pri 0°C, AE 50%, FE 50%) 
Dimenzije 129 x 101,6 x 77,1 mm 
Masa Samo kućište približno 436 g (standardni testovi CIPA, sa baterijom i memorijskom karticom) 
Trimble TDC 100    ili odgovarajući istih karakteristika 
Ručna navigacija  
Integrisani 4G modem za razgovor, SMS i prenos podataka (4G model) 
Visokoosetljivi GNSS/SBAS prijemnik i antena (72 kanala) 
<1.5 m tačnost u realnom vremenu (SBAS) 
Kamera od 13 MP (4G model) ili 8 MP (Wi-Fi model) sa blicem i geotag funkcijom 
Kapacitivni multi-dodirni Gorila Glass ekran, dimenzija 13.5 cm (5.3″) 
Bluetooth® v 4.0 
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 
NFC (4G model) 
Dugotrajna izmenjiva Li-Ion baterija (standardnog ili proširenog kapaciteta) 
1.2 GHz Qualcomm processor 
2 GB SDRAM 
16 GB (4G) i 8 GB (Wi-Fi model) fleš memorija 
MicroSDHC ležište za memorijske kartice 
Integrisani zvučnik i mikrofon 
IP 67 standard za klimomehaničku otpornost 
Temperatura: -20°C do +60°C (radna), -30°C do +70°C (skladišna) 
Operativni sistem Android® 5.1 (“Lollipop”) 
GNSS protokol: lokacioni servisi, NMEA (opciono) 
Detaljnija specifikacija data ispod tabele 

4 

GPS GARMIN eTrex 20   ili odgovarajući istih karakteristika 
Ručna navigacija  
 
Fizičke specifikacije i performanse  
Dimenzije 5.4 x 10.3 x 3.3 cm 
Veličina ekrana, Š x V 3.6 x 4.3 cm; 2.2" diag (5.6 cm) 
Rezolucija ekrana, Š x V 240 x 320 piksela 
Vrsta ekrana transreflektivni kolor, 65-K color TFT 
Težina 141.7 gr. sa baterijama 
Baterija 2 AA baterije (nisu u paketu); NiMH ili Litijum preporučene 
Trajanje baterije 25 sati 
Vodootporan IPX7 
GPS prijemnik visoke osetljivosti Da 
GLONASS Da 
Interfejs USB 
Fotoaparat NE    
Karte i memorija 
Osnovna karta Da 
Detaljne karte u paketu Da – Garmin TopoActive karte istočne Europe 
Mogućnost dodavanja karti Da 
Ugrađena memorija 3,7 GB uključujući prethodno učitane karte 
Mogućnost dodavanja memorije microSD™ kartica (nije u paketu) 
Prilagođene tačke interesa - korisničke POI tačke, adrese Da 
Tragovi kretanja - sačuvane trase 10,000 tačaka, 200 sačuvanih trasa kretanja 
Garmin Connect 
Kompatibilno s Garmin Connect™ (internet zajednica gde analizirate, kategorizujte i delite podatke) 
Da 
Funkcije za aktivnosti na otvorenom     
Automatska izrada rute (izrada rute na putu od skretanja do skretanja) DA ( sa dodatnim opcionim 
detaljnim putnim kartama) 
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Prilagođeno za geocaching DA 
Kompatibilno s prilagođenim kartama Da 
Kalendar lova/ribolova Da 
Informacije o suncu i mesecu Da 
Tabele plime i oseke DA - sa opcionim Bluechart kartama (nisu u paketu) 
Izračunavanje površine Da 
Preglednik slika Da 
 
 
Ручни, професионални ГНСС уређај – техничке спецификација 
 
1. Ручни, професионални GNSS уређаји за прикупљање и ажурирање теренских података за GIS. 
(Trimble 
TDC 100 4G) 
1.1. Ручни, професионални GNSS уређај треба да задовољи следеће техничке спецификације: 
1.2. Уређај треба да омогућава тачност SBAS мерења у релном времену, у мрежи перманетних станица 
од 1-5м. 
1.3. Интегрисани ручни GNSS уређај (интегрисани пријемник и антена) 
1.4. Интерни GNSS пријемник за пријем GPS, GLONASS, BeiDou и SBAS 
1.5. Интерна L1/L2 GNSS антена са минимално72 канала 
1.6. Радна брзина процесора (CPU), 1,2 GHz или боље 
1.7. Уређај треба да поседује две интегрисане камере: Задња минималне резолуције боље од 12 mpix, са 
блицем, предња минималне резолуције 2 mpix 
1.8. Комуникација: Уређај треба да поседују интегрисани Wi-Fi 802.11b/g/ са WAPI, Bluetooth v4.0 и 4G 
модем GSM/GPRS/EDGE/UMTS/CDMA/WCDMA/HSPA+ 
1.9. Екран: дијагонале 13,5 цм или већи, резолуције 1280x720 px или боље, отпоран на удар, осетљив на 
додир, да омогућава једноставан преглед података чак и под директној сунчевој светлости 
1.10. Радна меморија uređaja treba da bude:2 Gb или боље 
1.11. Меморија: интерни „flash“ диск са минимално 16GB и са могућношћу проширења до 64 Gb 
спољном SDHC картицом, минимално 
1.12. Уређај треба да поседује електронски компас и акцелерометар 
1.13. Стандард робусности и водоотпорности IP 67 или виши 
1.14. Напајање са Li-Ion интерном, заменљивом, пуњивом батеријом чији капацитет омогућава 
целодневни рад >15 сати 
1.15. Уређај треба да је базиран на оперативном систему Android 6.0 или новијем који укључује Google 
Mobile сервисе 
1.16. Гаранција: 3 године 
Budget line 42 - Licence for topoXpress application 
2. Теренски софтвер за прикупљање и ажурирање теренских података за ГИС (Topolynx – topoXpress) 
2.1. Кључне функције које софтвер треба да задовољи су: 
2.2. Одређивање GNSS позиција свим познатим методама GNSS премера:аутономно,ДГПС у реалном 
времену, ДГПС у накнадној обради; 
2.3. Директно мерење координата ГИС ентитета:тачке,линије,затворени полигони; 
2.4. Прорачун елемената за навигацију ка задатој координати; 
2.5. Прикупљање атрибута за ГИС ентитете; 
2.6. Ажурирање раније прикупљаних података; 
2.7. Поштовање структуре ГИС базе података (шифарници података); 
2.8. У домену контроле и заштите података мора да пружа: 
• захтевана поља за унос - required, 
• заштићена поља - read only, 
• контрола максималних и минималних вредности, 
• предефинисани одговори - избор понуђених опција из менија 
• подразумеване вредности - default, 
• аутоматска инкрементација нумеричких вредности; 
2.9. Екрански приказ 
• континуирани приказ текуће позиције; 
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• континуирани приказ измерених GNSS позиција; 
• приказ дигиталне карте у позадини (растер или вектор формати); 
• избор различитих картографских симбола за приказ ГИС ентитета; 
2.10. Поред побројаног софтвер мора да омогућава: 
• меморисања података по пројектима и одвојеним датотекама; 
• аутоматску трансформацију координата у државни или локални координатни систем; 
• директно читање или увоз/извоз у стандардне ГИС формате (SHP, MIF, ...). 
2.11. Лиценца софтвера мора бити трајна 
2.12. Комплети уређаја морају обухватати све потребне компоненте: GNSS уређајe, батерије и пуњаче, 
сетове припадајућих каблова и теренски софтвер 
2.13. Теренски софтвер мора у потпуности бити компатибилан са GNSS уређајем 
2.14. Обука: Обезбеђена обука на Српском језику код понуђача/испоручиоца. 
2.15. Обезбеђена корисничка упутства на Српском језику. 
2.16. Техничка подршка: Обезбеђена техничка подршка у трајању од годину данa 
2.17. Сервис: Обезбеђен сервис у Србији у ауторизованом сервисном центру. 
2.18. Понуђач мора да поседује важећи Сертификат система управљања квалитетом издат у складу са 
стандардом ISO 9001:2015 или (SRPS ISO 9001:2015) 
2.19. Понуђач мора да буде овлашћени заступник и/или дистрибутер наведене опреме за Републику 
Србију; 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

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

ЗАКОНА 
 

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 нама забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

Додатни услови –доказују се достављањем доказа уз понуду 

 1)    Који располаже неопходним финансијским  капацитетом.  
    Минималан услов за учешће је:  

- да је понуђач у претходне три обрачунске године (2017, 2018 и 2019) остварио 
приход у минималном износу од 6.000.000,00 динара; 

      
Доказ – Извештај о бонитету Агенције за привредне регистре, образац БОН-ЈН, који 
садржи: статусне податке понуђача, сажети биланс стања и биланс успеха за 
претходне три обрачунске године (2017. 2018.  и 2019.) и  показатељ за оцену 
бонитета за претходне три обрачунске године  или биланс стања и биланс успеха за 
(2015,2016 и  2017.). Уколико нису доступни подаци за 2019. годину, а приказан износ 
пословног прихода у 2017. и 2018. години не задовољава износ захтеван у конкурсној 
документацији, понуђач је у обавези да достави биланс стања и биланс успеха за 2017, 
2018 и 2019. годину. 
 
2) Који располаже неопходним пословним капацитетом - искуством у обављању 
послова   који су предмет ове набавке.  
Минимални услов је да је понуђач у претходне 3 обрачунске године (2017, 2018 и 2019) 
извршио набавку (испоруку)  рачунарске опреме у вредности од минимум 6.000.000,00 
динара.  
Доказ: Уговори са наручиоцима  рачунарске опреме, за све наведене године. 
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3) Који располаже довољним техничким капацитетом тј. да располаже са следећом 
техничком опремом: Минимални услов  је да понуђач располаже следећом опремом 
било у власништву или закупу/лизингу 

Н А З И В ј.м. кол. 
1 2 3 

Једно доставно возило (комби) ком 1 
 
   Доказ  – Докази  о власништву: 
-Фотокопија књиговодствене картице основног средства и фотокопија пописне листе 
са стањем на дан 31.12.2019. године (уз обавезно обележавање маркером опреме 
тражене конкурсном документацијом) или фотокопија фактуре када је основно 
средство набављено, заједно са фотокопијом саобраћајне дозволе за моторна возила.  
- пописнa листa којa се доставља као доказ мора бити потписанa од стране чланова 
пописне комисије. (уз обавезно обележавање маркером опреме тражене конкурсном 
документацијом). 
Доказ о закупу: -уговор о закупу, обострано потписан са јасном назнаком важења 
уговора за конкретну јавну набавку, као и временском одредницом важења уговора о 
закупу за читав период извођења радова за конкретну јавну набавку. 

Доказ о лизингу – Уговор о лизингу 

 
1.2. 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. 

1.3. 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.  

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), којом под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV 
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 
 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
  

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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 понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке  – Набавка рачунарске и друге опреме за потребе 
успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње, ЈН МВ бр. 40/2020, испуњава све 
услове из чл. 75. 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 и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде; 

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

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

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

И З Ј А В У 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке, Набавка рачунарске и друге опреме за потребе 
успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње, ЈН МВ бр. 40/2020, испуњава све 
услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

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

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

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

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Град Лозница – Градска управа ул. Карађорђева број 2 
15300 Лозница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку – Набавка рачунарске и друге 
опреме за потребе успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње, ЈН МВ бр. 
40/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
09.07.2020. године до 12,00 часова.     
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према 
редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу 
предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и 
сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом.   
Понуда мора да садржи: 

- Образац понуде – попуњен,потписан и печатом оверен; 
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за понуђача - попуњен, 
потписан и печатом оверен; 
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за сваког члана 
заједничке понуде – попуњен, потписа и печатом оверен, уколико понуду подноси 
група грађана; 
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за подизвођача-  
попуњен, потписа и печатом оверен, уколико понуђач делимично извршење набавке 
поверава подизвођачу; 

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране свих учесника у заједничкој 
понуди, уколико понуду подноси група понуђача; 

- Образац изјаве о независној понуди – попуњен, потписан и печатом оверен; 
- Модел уговора – попуњен, потписан и печатом оверен. 
- Доказе за испуњеност додатних услова. 

Отварање понуда обавиће се у просторијама Градске управе са почетком у 12:30 часова. 
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3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
4. 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: Град лозница Градска 
управа ул. Карађорђева број 2 15300 Лозница,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку– Набавка рачунарске и друге опреме за потребе 
успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње, ЈН МВ бр. 40/2020 - НЕ 
ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку – Набавка рачунарске и друге опреме за потребе 
успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње, ЈН МВ бр. 40/2020- НЕ 
ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за јавну набавку– Набавка рачунарске и друге опреме за потребе 
успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње, ЈН МВ бр. 40/2020  - НЕ 
ОТВАРАТИ” - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку– Набавка рачунарске и друге опреме за 
потребе успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње, ЈН МВ бр. 40/2020- НЕ 
ОТВАРАТИ” - 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. 
Комуникација се одвија писаним путем преко писарнице наручиоца. 
5. 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. 
6. 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 50%, као и део 
предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу.  
Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној 
набавци.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
 
7. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 
споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) 
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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 
заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  
У складу са чл. 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр.119/2012),  
Услове плаћања навести у понуди.  
Средство финансијског обезбеђења 
Понуђач коме буде додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да на дан 
потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
и извршење услуга у гарантном року  преда наручиоцу: 

 
1. Бланко соло меницу  чији  број наведен  у меничном овлашћењу, потписану од 

стране овлашћеног  лица понуђача у складу са картоном депонованих  потписа  
и оверену печатом, 
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2. Ново менично овлашћење  
3. Доказ о регистрацији  менице 
4. Копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером  од стране 

пословне банке.   
8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара: 
Рок и место испоруке 
Рок испоруке добара -  не дужи од 10 дана од дана потписивања уговора,  на адресу 
Наручиоца. 
Место испоруке – Градска управа, Карађорђева број. 2  
8.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 
од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачунато: цена предмета јавне набавке и испорука на адресу наручиоца. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 
чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 
део одвојено искаже у динарима.  
10. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ 
О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
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. 
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12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,  
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 40/2020”. 
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  
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 цена“.  
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 
ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок испоруке. 
16. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
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Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 
као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 
поглавља IV одељак 3.). 
 17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права  
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано 
лице. који има интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и који 
је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона. 
  Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца.  
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније 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 наручиоцу на евентуалне недостатке и 
неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
  Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац 
предузме пре истека рока за подношење понуда, а након истека рока из 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 5 дана од  дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. 
  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: 

 
„ Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета РС 
уплати таксу у износу од 60.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда. 
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: (1) 
да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; (2) да представља доказ о 
извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да је налог за 
уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења 
налога. * Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод 
евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 
трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 
(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; (4) број рачуна: 840-30678845-
06; (5) шифру плаћања: 153 или 253; (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне 
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набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права; (7) сврха: ЗЗП; назив 
наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 
права; (8) корисник: буџет Републике Србије; (9) назив уплатиоца, односно назив 
подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата таксе; (10) потпис 
овлашћеног лица банке.“ 

 
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. 
 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или путем 
поште, а копија истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
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.  
19. Напомена употреба печата није обавезна. 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку – Набавка 
рачунарске и друге опреме за потребе успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији 
Подриње, ЈН МВ бр. 40/2020  
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
 
 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 
А) САМОСТАЛНО  

 
Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 
В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, 
уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима 
заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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



 

Конкурсна документација за ЈН МВ бр. 40/2020- Набавка рачунарске и 
друге опреме за потребе успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији 

Подриње 
 

 32/ 53 

  
 

 
VI-a ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 
Пуно име ( назив ) понуђача  

Одговорно лице  

Адреса понуђача  

Телефон/факс  

Текући рачун  

Порески идентификациони број  

Матични број  

Шифра делатности  
    

 
СПЕЦИФИКАЦИЈА ПОНУДЕ  

А) 
Назив Јед. 

мере 
Кол Јединична 

цена 
Укупно 
Без 
ПДВ-а 

ПДВ Износ са 
ПДВ-ом 

Mrežni storidz tip 1  
QNAP NAS Storage TS-431X2-2G  ili 
odgovarajući istih karakteristika 
Procesor AnnapurnaLabs, an Amazon company 
Alpine AL-212 Dual-core 1.7GHz ARM® 
Cortex-A15 Processor 
Memorija 2 GB DDR3 RAM (1 x 2GB), 1 x 
SODIMM, maksimalno podržano 8GB 
Fleš memorija 512 MB NAND flash 
Broj slotova za diskove 4 
Hard disk 4 x SATA 3.5"/2.5" 6Gb/s HDD/SSD ; 
Hot-swappable (sistem dolazi bez hard diskova) 
LAN 1 x 10 Gigabit SFP+ LAN Port; 2 x Gigabit 
RJ45 LAN Ports 
USB 3 x USB 3.0 port (napred x 1; nazad x 2) 
Tasteri Power, Reset, USB one touch copy 
Napajanje 90W spoljnje 
Softverske specifikacije Operativni sistem NAS 
uređaja: QTS 4.3 (ugrađen Linux) 
Podržani operativni sistemi(klijenata): Windows 
7/8/10, Windows Server 2003/2008 R2/2012/2012 
R2/2016; Apple Mac OS X; Linux & UNIX 
Dimenzije 169 x 160 x 219 mm 
Masa 2.03 kg 
Garancija 24 meseca  

ком 1     

Eksterni hard disk  
960G HyperX SAVAGE EXO External Portable 
Solid-State Drive, USB 3.1 Gen 2 Type C - 
Portable SSD ili ekvivalent istih karakteristika 
Model SHSX100/960G 
Format: Portable SSD 
Tip diska: Eksterni SSD 

ком 10     
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Kapacitet: 960GB 
Povezivanje: USB 3.1 Gen 2 Type C 
Dimenzije: 123.82mm x 48.61mm x 10.24mm 
Masa 56g 
Boja Crna 
Ostalo Read/Write: up to 500/480MB/s 
Životni vek: 1 million hours MTBF 
Windows®, Mac, PS4 i Xbox One kompatibilan 
Podržane tehnologije: 3D TLC 
HDD SEAGATE HDD Desktop Iron Wolf 
Guardian NAS(3.5"/3TB 5900 ili odgovarajući 
istih karakteristika 
Kategorija HDD NAS 
Kapacitet 3 TB 
Format 3.5" 
Povezivanje SATA 6 Gb/s (SATA III) 
Količina keša 64 MB 
Brzina rotacije 5900 rpm 
Dodatne karakteristike 1 Milion sati pouzdanosti 
(MTBF) 

ком 4     

Canon TM-300   ili odgovarajući istih 
karakteristika 
Štampač velikog formata  
Tip štampača 5 boja – 36"/914 mm 
Tehnologija štampe Canon Bubblejet on Demand 
sa 6 boja, integrisani tip (6 čipova po glavi x 1 
glava za štampanje) 
Rezolucija štampe 2400 x 1200 tpi 
Broj mlaznica 15.360 mlaznica (MBK 5.120 
mlaznica, ostale boje, po 2.560 mlaznica) 
Tačnost linije ±0,1% ili manje 
Neophodna korisnička korekcija. Štamparsko 
okruženje i mediji moraju da odgovaraju 
korekcijama. 
Potreban CAD papir: običan papir, CAD paus 
papir, premazani papir, samo CAD prozirni 
matirani film 
Veličina mlaznice 1.200 tpi (2 linije) 
Veličina kapljice mastila minimalno 5 pl po boji 
Kapacitet mastila Komercijalno mastilo: 130 
ml/300 ml 
Priloženo početno mastilo: 130 ml (mat crna)/90 
ml (crna, cijan, magenta, žuta) 
Tip mastila Pigmentna mastila – crna, mat crna, 
cijan, magenta, žuta 
OS kompatibilnost  Microsoft Windows (32-
bitni): Windows 7, 8.1, 10, (64-bitni): Windows 7, 
8.1, 10, Server 2008 R2, Server 2012/2012 R2, 
Server 2016 Apple Macintosh: OS X 10.10.5 ~ 
OS X 10.11, macOS 10.13 
Jezici štampača SG Raster (Swift Graphic Raster), 
HP-GL/2, HP RTL, JPEG (ver. JFIF 1.02) 
Standardni interfejsi USB B priključak: ugrađeni 
Hi-Speed USB 
Ethernet: IEEE 802.3 10-base-T/IEEE 802.3u 
100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 

ком 1     
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802.3x Full Duplex 
Bežični LAN: 
IEEE802.11n/IEEE802.11g/IEEE802.11b 
MEMORIJA 
Standardna memorija 2 GB 
Čvrsti disk nije dostupno 
Brzina štampe 
CAD crtež 
Obični papir (veličina papira A0) 
0:40 (brzi ekonomični režim) 
0:46 (brzo) 
1:14 (standardno) 
Poster 
Obični papir (veličina papira A0) 
0:44 (brzo) 
1:18 (standardno) 
Premazani papir (veličina papira A0) 
1:41 (brzo) 
2:36 (standardno) 
Rad sa medijima 
Uvlačenje i izlaz medija 
Papir u rolni: jedna rolna, punjenje sa gornje 
strane, izlaz sa prednje strane 
Tabak: punjenje sa gornje strane, izlaz sa prednje 
strane (ručno punjenje pomoću poluge za 
zaključavanje medija) 
Širina medija 
Papir u rolni: 203,2-917 mm 
Tabak: 203,2–917 mm 
Debljina medija 
Rolna/tabak: 0,07–0,8 mm 
Minimalna dužina papira za štampanje 
Papir u rolni: 203,2 mm 
Tabak: 279,4 mm 
Maksimalna dužina papira za štampanje 
Papir u rolni: 18 m (razlikuje se u zavisnosti od 
OS-a i aplikacije) 
Tabak: 1,6 m 
Maksimalni prečnik rolne 
150 mm 
Veličina jezgra medija 
Unutrašnji prečnik jezgra rolne: 2"/3" 
Preporučena površina margina 
Papir u rolni: vrh: 20 mm, dno: 3 mm, sa strane: 3 
mm 
Tabak: vrh: 20 mm, dno: 20 mm, sa strane: 3 mm 
Površina margina za štampu 
Papir u rolni: vrh: 3 mm, dno: 3 mm, sa strane: 3 
mm 
Papir u rolni (štampanje bez margina): vrh: 0 mm, 
dno: 0 mm, sa strane: 0 mm 
Tabak (samo za Apple AirPrint): vrh: 3 mm, dno: 
12,7 mm, sa strane: 3 mm 
Tabak (za ostalo): vrh: 3 mm, dno: 20 mm, sa 
strane: 3 mm 
Kapacitet prenosa medija 
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Ručna zamena od strane korisnika 
Širina za štampanje bez margina (samo rolna) 
515 mm (JIS B2), 728 mm (BIS B1), 594 mm 
(ISO A1), 841 mm (ISO A0), 10", 14", 17", 24", 
36" 
[Štampa] 257 mm (JIS B4), 297 mm (ISO A3), 
329 mm (ISO A3+), 420 mm (ISO A2), 8", 12", 
16", 20", 30", 300 mm, 500 mm, 600 mm, 800 
mm 
Maksimalni broj otisaka 
Postolje/korpa – Standardni položaj: 1 list 
Postolje/korpa – Ravan položaj: 20 listova A1/A2 
položeno (ne uključuje slučaj snažnog uvijanja) 
DIMENZIJE I TEŽINA 
Fizičke dimenzije i težina 
Glavna jedinica, postolje i korpa 
1.289 x 887 x 1.060 mm (sa otvorenom korpom) 
1.289 x 757 x 1.060 mm (sa zatvorenom korpom) 
60 kg (podrazumeva komplet držača rolne; ne 
podrazumeva mastilo i glavu za štampanje) 
Potrošnja energije 
Rad: 69 W ili manje 
Režim mirovanja: 3,6 W ili manje  
Podrazumevana postavka vremena za prelazak u 
režim mirovanja: približno 5 minuta 
Kada je uređaj isključen: 0,3 W ili manje 
Radno okruženje 
Temperatura: 15~30 ℃, 
Vlažnost: 10~80% RV (bez kondenzacije) 
Nivo buke (snaga/pritisak) 
Rad: 44 dB (A) (obični papir, linijski crtež, 
standardni režim) 
U stanju pripravnosti: 35 dB (A) ili manje 
Sertifikati 
TUV, CB 
Prenosni računar 
Dijagonala monitora39,6 cm (15.6") 
Rezolucije ekrana1920 x 1080 piksela,  Tip visoke 
definicije (HD)Full HD, Odnos širina/visina16:9 
Pozadinsko LED svetlo 
Površina ekranaMat 
Procesor 
Porodica procesoraAMD Ryzen 7, 
Procesor4800H, Takt procesora2,9 GHz, Jezgra 
procesora8 
Takt ubrzanja procesora4 GHz, Keš procesora4 
MB 
Memorija 
Interna memorija16 GB, Vrsta interne 
memorijeDDR4-SDRAM, Maksimalna veličina 
interne memorije32 GB, Radni takt memorije3200 
MHz, Memorijski slotovi2x SO-DIMM 
Medij za čuvanje podataka 
Ukupni prostor za podatke1000 GB, Medijum za 
skladištenjeSSD 
Ukupni kapacitet SSD-ova1000 GB, Broj 
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instaliranih SSD diskova1 
SSD kapacitet1000 GB 
Grafike 
Integrisana grafička kartica DA 
Diskretna grafička karticaNVIDIA® GeForce 
RTX™ 2060 
Memorija diskretne grafičke kartice6 GB 
Tipovi diskretne grafičke memorijeGDDR6 
Audio 
Ugrađeni mikrofon 
Kamera 
Prednja kamera, HD tip prednje kamereHD 
Mreža 
Bluetooth, Bluetooth verzija5.0 
Vrhunski Wi-Fi standardWi-Fi 5 (802.11ac) 
Wi-Fi standardiWi-Fi 5 (802.11ac) 
Eternet LAN 
Tip antene2x2 
Portovi i interfejsi 
Broj USB 2.0 portova1 
Broj portova USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) tip A2 
Broj HDMI portova1 
Broj portova USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) tip C1 
Broj Ethernet LAN (RJ-45) portova1 
HDMI verzija2.0b 
Port za slušalice sa mikrofonom 
Tastatura 
Numerička tastatura 
Uređaj za unosTouchpad 
Softver 
Instalirani operativni sistem  
Windows 10 Pro  
Baterije 
Tehnologija baterijeLitijum polimer 
(LiPo) 48WHrs, 3S1P, 3-cell Li-ion 
Frekvencija AC adaptera50/60 Hz, Ulazni napon 
AC adaptera100 - 240 V 
Sigurnost: Rupe za zaključavanje kablom, Vrste 
proreza za kablovsko zaključavanjeKensington 
Težina i dimenzije: Težina2,3 kg, Širina359 mm, 
Dubina256 mm, Visina (spreda)2,47 cm, Visina 
(pozadi)2,49 cm 
Odgovarajuća torba  
Optički miš 
Prenosni računar 
Ekran 
Veličina ekrana15.6"Rezolucija ekrana1920 x 
1080Format rezolucijeFull HD 
Procesor / Čipset 
Brzina: 2.4GHz(Boost do 3.3GHz) 
Keš memorija: 3MB 
Memorija (RAM) 
Količina memorije8 GB Tip memorijeDDR4 
Skladištenje podataka 
Tip skladištenja SSD Kapacitet256 GB 
Grafika zasebna 
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Količina memorije min. 2 GB Tip grafičke 
memorijeGDDR5 128 Bit @ 6000 MHz 
Mreža 
Wi-FiDaBluetoothDaŽična mreža 
(LAN)10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) 
Priključci / Slotovi 
HDMI priključci1x HDMIUkupno USB 
priključaka2USB 2.0 priključci2RJ-45 
(LAN)1Audio1x 3.5mm (izlaz i mikrofon)Čitač 
karticaDa 
Kamera 
Rezolucija0.9 Mpix 
Audio 
ZvučniciStereoMikrofonDa 
Tastatura 
Numerička tastaturaDa 
Baterija 
TipLitijum-jonskaBroj ćelija baterije2-Cell 
Softver 
Operativni sistem Windows 10 Pro  
Odgovarajuća torba  
Optički miš 
Philips 276E8VJSB 4K IPS monitor 27" ili 
ekvivalent istih karakteristika 
Dijagonala: 27" 
Pozadinsko osvetljenje: W-LED 
Tip panela: IPS 
Rezolucija: 3840 x 2160 4K UHD 
Odnos stranica: 16 : 9 
Vreme odziva: 5ms 
Osvežavanje: 60Hz 
Osvetljenje: 350 cd/m2 
Kontrast: 1000 : 1 
Dinamički kontrast: 20,000,000 : 1 
Ugao vidljivosti - Horizontalno: 178° 
Ugao vidljivosti - Vertikalno: 178° 
HDMI: 2 
Display port:  Da 
Audio izlaz: Da 
Boja: Crna 
Dimenzije: 613 x 466 x 189 mm (sa stalkom) 
Masa: 4.84 kg (sa stalkom) 
Displej 
Dijagonala monitora: 68,6 cm (27") 
Rezolucije ekrana: 3840 x 2160 piksela 
Izvorni odnos širina/visina: 16:9 
Tip ekrana: IPS 
Osvetljenje ekrana (tipično) : 350 cd/m² 
Vreme odziva: 5 ms 
Tip visoke definicije (HD)4K Ultra HD 
Tehnologija ekrana: LED 
Oblik ekrana: Ravni 
Odnos kontrasta (tipski) : 1000:1 
Broj boja koje se mogu prikazati na monitoru: 
1073 milijarde boja 
Površina ekrana: Mat 
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Podržani video-režimi: 2160p 
Marketinški naziv dinamičkog odnosa kontrasta: 
SmartContrast 
Rastojanje između piksela iste boje: 0,155 x 0,155 
mm 
Gustina piksela: 163 ppi 
Horizontalni frekventni opseg: 30 - 83 kHz 
Vertikalni frekventni opseg: 59 - 61 Hz 
Vidljiva veličina, horizontalno: 59,7 cm 
Vidljiva veličina, vertikalno: 33,6 cm 
Horizontalna digitalna frekvencija: 30 - 83 kHz 
Vertikalna digitalna frekvencija: 59 - 61 Hz 
s-RGB displej: DA 
Opseg boja: 91% 
Performanse 
Sinhronizacija komponentnog video signala: 
Separate sync,Sync-on-green (SOG) 
Tehnologija bez treperenja: DA 
Tehnologija slabog plavog svetla Low Blue Light 
: DA 
Dizajn 
Boja proizvoda: Crno 
Energy Star sertifikat: DA 
Usaglašenost sa sistemom EPEAT: Silver 
Bez teških metala: Hg (mercury), Pb (olovo) 
Usaglašenost sa direktivom o primeni opasnih 
supstanci u električnoj i elektronskoj opremi 
(RoHS) : DA 
Sertifikacija: CE Mark, FCC Class B, CU-EAC, 
TUV/ISO9241-307, RCM, BSMI, EPA, CCC, 
CECP, VCCI, ICES-003, cETLus, MEPS, CEL 
Portovi i interfejsi 
HDMI: DA, HDMI verzija: 2.0, Broj HDMI 
portova: 2 
Broj DisplayPortova: 1, Verzija DisplayPorta: 1.2,  
Izlaz za slušalice: DA, Izlazi za slušalice: 1 
Ergonomija 
Rupe za zaključavanje kablom: DA, Vrste proreza 
za kablovsko zaključavanje: Kensington 
Podešavanje nagiba: DA, Ugao iskošenja: -5 - 20° 
OSD ekran: DA 
Plug and Play (podrška za automatsko 
prepoznavanje uređaja) : DA 
Menadžment potrošnje 
Razred energetske efikasnosti: B 
Potrošnja energije (standbz): 0,5 W 
Potrošnja energije (isključen): 0,3 W 
Ulazni napon naizmenične struje: 100 - 240 V 
Ulazna frekvencija naizmenične struje: 50/60 Hz 
Radni uslovi 
Raspon radne temperature (T-T): 0 - 40 °C 
Dozvoljeni raspon temperatura za skladištenje: -
20 - 60 °C 
Radni opseg vlažnosti: 20 - 80% 
Dozvoljena nadmorska visina: 0 - 3658 m 
Dozvoljena nadmorska visina – Isključeno: 0 - 
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12192 m 
Težina i dimenzije 
Širina: 613 mm 
Dubina: 41 mm 
Visina: 374 mm 
Težina: 4,23 kg 
Širina (sa postoljem): 613 mm 
Dubina (sa postoljem): 189 mm 
Visina (sa postoljem): 466 mm 
Težina (sa postoljem): 4,84 kg 
Podaci o pakovanju 
Uključeno postolje: DA 
Kablovi uključeni: AC, HDMI 
Vrsta pakovanja: U kutiji 
Ostale karakteristike 
Prekidač za uključivanje/isključivanje: DA 
Uputstvo: DA 
Materijal pakovanja se reciklira: 100% 
Prosečno vreme između dva kvara: 50000 č 
Preporučena rezolucija; 3840 x 2160 @ 60 Hz 
Skener Mustek F2400N  ili odgovarajući istih 
karakteristika 
Mrezni skener  
Format A3 skener 
Tip skenera položeni 
Tehnologija za skeniranje CIS 
Izvor svetla LED 
Optička rezolucija do 2400 x 2400dpi 
Brzina skeniranja 3.6 sec (100dpi, A3-size color) 
5.1 sec (200dpi, A3-size color) 
7.6 sec (300dpi, A3-size color) 
32.9 sec (600dpi, A3-size color) 
Dubina boja Color: 48-bit & 24-bit 
Gray: 16-bit & 8-bit 
Line art: 1-bit 
Maksimalna veličina dokumenta 297 mm x 420 
mm 
Tasteri POWER, SCAN, PDF, PANEL 
Napajanje Strujni adapter 
Konekcije USB 2.0 
Podržani operativni sistemi Windows 10 / 8 / 7 / 
Vista / XP (Service Pack 3) 
Mac OS X 10.7~10.12 
Linux Ubuntu 1604 (32bit/64bit) / Fedora 24 
(32bit/64bit) 
Dimenzije 576 mm x 406 mm x 72 mm 
Masa približno 4.6 kg 
Garancija 24 Meseca  
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Štampač Epson PF-7710DWF ili odgovarajući 
istih karakteristika 
Boja štampe Kolor 
Tip štampača Inkjet 
Multifunkcijski Da 
Fax Da 
Format A3 
Wi-Fi Da 
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LAN Da 
ŠTAMPAČ 
Rezolucija štampe (u boji) do 4800 x 2400 dpi 
Brzina štampe (mono) do 18 str/min (ISO) 
Brzina štampe (u boji) do 10 str/min (ISO) 
Mesečni obim štampe 20.000 strana; Preporučeni 
mesečni obim štampe: 200 strana - 2.500 strana 
Dvostrano štampanje Da 
Ostalo Brzina duplex štampe: 8.7ppm 
(monohromatski), 6ppm (u boji) 
KOPIR 
SKENER 
Tip skenera Senzor za prepoznavanje slike (CIS) 
Rezolucija skeniranja (optička) do 1200 x 2400 
dpi 
Brzina skeniranja - Monohromatski: 6 sekundi po 
stranici 
- U boji: 12 sekundi po stranici 
Podržani formati TIFF, PDF, JPEG, BMP, PNG, 
multi TIFF, searchable PDF 
FAX 
Brzina slanja 3 sekunde po strani 
Fax memorija 6 MB 
Ostalo Funkcije faksa: Favoriti, Slanje faksa 
preko PC-a, Auto Redial, Brzi izbor 
RUKOVANJE PAPIROM 
Maksimalni ulazni kapacitet papira 250 listova 
Veličina medija A3+, A3, A4, A5, A6, B4, B5, C4 
(Envelope), C6 (koverta), DL (koverta), No. 10 
(koverta), Pismo, 9 x 13 cm, 10 x 15 cm, 13 x 18 
cm, 16:9, Definisano od strane korisnika, Pravne 
informacije 
Težina papira 64 g/m² - 256 g/m² 
Ostale opcije - Automatsko uvlačenje dokumenta: 
35 stranica 
- Kapacitet spremnika za izdavanje papira: 125 
listova 
- Broj ladica za papir: 1 
INTERFEJS /FIZIČKE KARAKTERISTIKE 
Displej LCD color touchscreen, 10.9 cm 
Interfejs Hi-Speed USB - compatible with USB 
2.0 specification, IEEE 802.3 (100 BASE-
TX/BASE-T), Wireless LAN IEEE 802.11b/g/n 
(WiFi 4), Wi-Fi Direct, Near Field 
Communication (NFC), USB host 
Boja Crna 
Dimenzije 567 x 340 x 452 mm 
Masa 18.7 Kg 
Garancija 2 godine  
Štampač Epson L1300 A3   ili odgovarajući istih 
karakteristika 
Funkcija i vrsta printera InkJet Printer 
Sistem štampe: On-demand inkjet (Piezo Electric) 
Format A3+ 
Štampa u boji Da 
Najveća brzina štampe (str/min) Brzina 
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monohromatske štampe: 15ppm Brzina štampe u 
boji: 5.5ppm 
Rezolucija štampe 5.760 x 1.440 dpi 
Duplex štampe Ne 
Sadržaj kutije Pakovanje: 5x70ml boja u 
pakovanju (2xCrna, Cyan, Žuta, Magenta) 
Ulazni kapacitet papira Kapacitet fioke: 100 
listova + 20 listova (Photo Tray) 
Maksimalni mesečni broj strana - 
Ostalo Dimenzije: 798mm x 705mm x 215mm 
Masa: 12.2kg Boja: Crna 
Povezivost USB Ostale osobine: USB 2.0 
priključak 
Potrošni materijal Koristi mastila T664 serije 
Garancija 3 godine ili 30.000 strana 
Canon Powershot SX620   ili odgovarajući istih 
karakteristika 
Tip Kompaktni 
Boja Srebrna 
Efektivni pikseli 20.2 Mpix 
Senzor slike CMOS 
Optički zoom 25x 
Digitalni zoom 4x 
ZoomPlus 50x 
Fokusiranje Tip: TTL 
AF sistem/tačke: AiAF (prepoznavanje lica/9 
tačaka), 1 AF tačka (fiksno u centru) 
AF režimi: Jednostruki, uzastopni, Servo AF/AE 
¹, AF praćenje 
Izbor AF tačke: Veličina (normalna, mala) 
Pomoćni zrak za AF: Da 
Najmanja razdaljina za fokusiranje: 1 cm (Š) od 
objektiva u makro režimu 
Blic Režimi: Automatski, Ručna kontrola blica 
(uključeno/isključeno), spora sinhronizacija 
Spora sinhronizacija: Najveća brzina 1/2000 s 
Uklanjanje efekta crvenih očiju: Da 
Kompenzacija ekspozicije blica: Prepoznavanje 
lica FE, inteligentna ekspozicija blica 
Opseg ugrađenog blica: 50 cm – 4 m (Š)/1 – 2 m 
(T) 
Spoljni blic: Snažan blic HF-DC2 
Veličina ekrana 3" 
Ekran LCD (TFT) veličine 7,5 cm (3”), približno 
922.000 tačaka, sRGB reprodukcija boja 
Wi-Fi Da 
Opis WiFi Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), (samo 2,4 
GHz), uz podršku za Dynamic NFC 
GPS Da 
Opis GPS GPS preko mobilnog uređaja 
PictBridge: Da (preko USB ili bežične LAN veze) 
Interfejs Računar: Hi-Speed USB namenski 
priključak (Micro-B kompatabilno) 
Ostalo: HDMI mikro (tip D) konektor 
Tip napajanja Li-ion baterija 
Opis napajanja Punjiva litijum-jonska baterija 
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NB-13L (baterija i punjač se isporučuju u paketu) 
Trajanje baterije Približno 295 snimaka 
Ekološki prihvatljivi režim: približno 405 snimaka 
Režim reprodukcije: približno 360 min 
Dimenzije 96.9 x 56.9 x 27.9 mm 
Masa Približno 182 g (sa baterijom i 
memorijskom karticom) 
Garancija 2 godine  
 
Canon eos 4000d + 18-55  ili odgovarajući istih 
karakteristika 
Tip DSLR 
Boja Crna 
Efektivni pikseli 18.0 Mpix 
Opis senzora slike Tip: Približno 22,3 x 14,9 mm 
Efektivni pikseli: Približno 18 megapiksela 
Ukupan broj piksela: Približno 18,7 megapiksela 
Odnos: 3:2 
Filter niskih frekvencija: Ugrađen/fiksni 
Čišćenje senzora: Ručno čišćenje i beleženje 
podataka uz uklanjanje čestica prašine 
Tip filtera boje: RGB primarne boje 
Procesor slike DIGIC 4+ 
Objektiv Sistem za montažu objektiva: EF/EF-S 
Žižna daljina: Ekvivalentno žižnoj daljini 
objektiva od 1,6 x 
Stabilizacija slike: Optički stabilizator slike sa 
kompatibilnim objektivima 
Fokusiranje TIP: 
Pomoću optičkog tražila: 
- Sistem za TTL formiranje sekundarnih slika i 
detekciju fazne razlike sa namenskim AF 
senzorom 
Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu: 
- AF sa detekcijom kontrasta 
AF SISTEM/TAČKE: 
Pomoću optičkog tražila: 
- 9 AF tačaka (f/5,6 krstastog tipa u centru) 
AF RADNI DOMET: 
Pomoću optičkog tražila: 
- AF tačka u sredini: EV 0–18 (pri sobnoj 
temperaturi i ISO 100) 
- Druge AF tačke: EV 1–18 (pri sobnoj 
temperaturi i ISO 100) 
Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu: 
- EV 1–18 (pri sobnoj temperaturi i ISO 100) 
AF REŽIMI: 
Pomoću optičkog tražila: 
- AI Focus (automatski prelazi između One-Shot 
AF i AI SERVO AF) 
- One Shot AF 
- AI Servo 
- Ručno 
Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu: 
- AF za jedan snimak (AF sa detekcijom 
kontrasta) 
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- Brzi režim (pomoću AF senzora sa faznom 
detekcijom) 
- Ručno 
IZBOR AF TAČKE: 
Pomoću optičkog tražila: 
- Automatski izbor od 9 tačaka 
- Ručni izbor 
Pomoću prikaza uživo na LCD ekranu: 
- FlexiZone – slobodno pozicioniranje 1 AF tačke 
pomoću ručnog izbora 
- Režim uživo – automatski izbor uz detekciju lica 
Prikaz odabrane tačke automatskog fokusa: 
Predstavljeno je u obliku prikaza koji preklapa 
tražilo i LCD monitor 
Predvidivi AF: Da 
Zadržavanje automatskog fokusa: Zaključava se 
nakon pritiskanja okidača do pola u AF režimu 
One Shot. Prilagođavanje je dostupno pomoću 
dugmeta za zadržavanje automatske ekspozicije 
Pomoćni zrak za AF: Isprekidano okidanje 
ugrađenog blica ili emitovano od strane opcionog 
namenskog Speedlite blica (efektivno je do 4 m) 
Ručno fokusiranje: Podešava se na objektivu 
Blic Ugrađeni blic GN (ISO 100, metri): 9,2 
Pokrivenost ugrađenog blica: do žižne daljine od 
17 mm (35 mm ekvivalentno: 28 mm) 
Vreme obnavljanja ugrađenog blica: Približno 2 
sekunde 
Režimi: Automatski, Ručna kontrola blica 
(uključeno/isključeno) 
X-sync: X-contact se ne isporučuje, maks. brzina 
sinhronizovanja blica: 1/200 s sa kompatibilnim 
Speedlite blicevima 
Kompenzacija ekspozicije blica: +/- 2EV u 
koracima od 1/2 ili 1/3 
Zaključavanje ekspozicije blica: Da 
Sinhronizacija sa drugom zavesicom: Da 
Priključak za spoljni blic: Da 
Kompatibilnost eksternog blica: E-TTL II sa 
Speedlite blicevima iz serije EX3 
Kontrola eksternog blica: Dostupno je putem 
ekrana menija na fotoaparatu, osim za postavke 
daljinskog okidanja blica putem radio veze 
Tražilo Tip: Pentaogledalo 
Pokrivenost (vertikalno/horizontalno): Približno 
95% 
Uvećanje: Približno 0,80x 2 
Vidna tačka: Približno 21 mm (od centra sočiva) 
Ispravljanje dioptrije: 
- Fiksno na -1 m-1 (dioptrija) 
– Sočiva za korigovanje dioptrije iz serije E mogu 
da se koriste za podešavanje dioptrije. 
Ekran tražila: Fiksno 
Ogledalo: Poluogledalo sa brzim vraćanjem 
Pregled dubine polja: Da, dodeljuje se dugmetu 
SET 



 

Конкурсна документација за ЈН МВ бр. 40/2020- Набавка рачунарске и 
друге опреме за потребе успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији 

Подриње 
 

 44/ 53 

  
 

Zatvarač optičkog tražila: Na kaišu 
Veličina ekrana 2.7" 
Opis ekrana Tip: TFT LCD ekran veličine 6,8 cm 
(2,7”), približno 230.000 tačaka 
Pokrivenost: Približno 100% 
Ugao gledanja (horizontalno/vertikalno): 
- Približno 120° vertikalno 
- Približno 130° horizontalno 
Podešavanje osvetljenosti: Dostupno je sedam 
nivoa 
Opcije prikaza: 
- Ekran za brzu kontrolu 
- Postavke fotoaparata 
Skladištenje podataka SD, SDHC ili SDXC 
kartica 
Wi-Fi Da 
Opis WiFi Wi-Fi: Wi-Fi (IEEE802.11b/g/n), 
(samo 2,4 GHz) 
Wi-Fi bezbednost: 
Interfejs Računar: Samo Hi-Speed USB 
Drugo: HDMI mini (tip C) izlaz 
Tip napajanja Li-ion baterija 
Opis napajanja 1 x punjiva litijum-jonska baterija 
LP-E10 
Trajanje baterije Približno 500 (pri 23°C, AE 
50%, FE 50%) 
Približno 410 (pri 0°C, AE 50%, FE 50%) 
Dimenzije 129 x 101,6 x 77,1 mm 
Masa Samo kućište približno 436 g (standardni 
testovi CIPA, sa baterijom i memorijskom 
karticom) 
Trimble TDC 100    ili odgovarajući istih 
karakteristika 
Ručna navigacija  
Integrisani 4G modem za razgovor, SMS i prenos 
podataka (4G model) 
Visokoosetljivi GNSS/SBAS prijemnik i antena 
(72 kanala) 
<1.5 m tačnost u realnom vremenu (SBAS) 
Kamera od 13 MP (4G model) ili 8 MP (Wi-Fi 
model) sa blicem i geotag funkcijom 
Kapacitivni multi-dodirni Gorila Glass ekran, 
dimenzija 13.5 cm (5.3″) 
Bluetooth® v 4.0 
Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 
NFC (4G model) 
Dugotrajna izmenjiva Li-Ion baterija (standardnog 
ili proširenog kapaciteta) 
1.2 GHz Qualcomm processor 
2 GB SDRAM 
16 GB (4G) i 8 GB (Wi-Fi model) fleš memorija 
MicroSDHC ležište za memorijske kartice 
Integrisani zvučnik i mikrofon 
IP 67 standard za klimomehaničku otpornost 
Temperatura: -20°C do +60°C (radna), -30°C do 
+70°C (skladišna) 

ком 4     



 

Конкурсна документација за ЈН МВ бр. 40/2020- Набавка рачунарске и 
друге опреме за потребе успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији 

Подриње 
 

 45/ 53 

  
 

Operativni sistem Android® 5.1 (“Lollipop”) 
GNSS protokol: lokacioni servisi, NMEA 
(opciono) 
Detaljnija specifikacija data ispod tabele 
GPS GARMIN eTrex 20   ili odgovarajući istih 
karakteristika 
Ručna navigacija  
 
Fizičke specifikacije i performanse  
Dimenzije 5.4 x 10.3 x 3.3 cm 
Veličina ekrana, Š x V 3.6 x 4.3 cm; 2.2" diag (5.6 
cm) 
Rezolucija ekrana, Š x V 240 x 320 piksela 
Vrsta ekrana transreflektivni kolor, 65-K color 
TFT 
Težina 141.7 gr. sa baterijama 
Baterija 2 AA baterije (nisu u paketu); NiMH ili 
Litijum preporučene 
Trajanje baterije 25 sati 
Vodootporan IPX7 
GPS prijemnik visoke osetljivosti Da 
GLONASS Da 
Interfejs USB 
Fotoaparat NE    
Karte i memorija 
Osnovna karta Da 
Detaljne karte u paketu Da – Garmin TopoActive 
karte istočne Europe 
Mogućnost dodavanja karti Da 
Ugrađena memorija 3,7 GB uključujući prethodno 
učitane karte 
Mogućnost dodavanja memorije microSD™ 
kartica (nije u paketu) 
Prilagođene tačke interesa - korisničke POI tačke, 
adrese Da 
Tragovi kretanja - sačuvane trase 10,000 tačaka, 
200 sačuvanih trasa kretanja 
Garmin Connect 
Kompatibilno s Garmin Connect™ (internet 
zajednica gde analizirate, kategorizujte i delite 
podatke) Da 
Funkcije za aktivnosti na otvorenom     
Automatska izrada rute (izrada rute na putu od 
skretanja do skretanja) DA ( sa dodatnim 
opcionim detaljnim putnim kartama) 
Prilagođeno za geocaching DA 
Kompatibilno s prilagođenim kartama Da 
Kalendar lova/ribolova Da 
Informacije o suncu i mesecu Da 
Tabele plime i oseke DA - sa opcionim Bluechart 
kartama (nisu u paketu) 
Izračunavanje površine Da 
Preglednik slika Da 

ком 4     
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Укупно без ПДВ-а:__________________________ 
ПДВ:______________________________________ 
Укупно са ПДВ-ом___________________________                                                                         
Начин и рок плаћања____________________________________________________ 
Гарантни рок за опрему ___________________( минимум две године) 
Сервисирање_____________________ ( у ком року се врши сервисирање) ( Доставити 
спецификацију поправки која спада у сервис рачунара, обезбедити заменски уређај  до 
завршетка рекламације) 
Рок испоруке_______________ (max 45 дана од дана потписивања уговора) 
Рок важења понуде ________________  (минимално 30 дана од дана отварања понуде) 
Број понуде: ___________ 
Датум: ______________. 
Б) 
 
Ручни, професионални ГНСС уређај – техничке спецификација 
 
1. Ручни, професионални GNSS уређаји за прикупљање и ажурирање теренских података за GIS. 
(Trimble 
TDC 100 4G) 
1.1. Ручни, професионални GNSS уређај треба да задовољи следеће техничке спецификације: 
1.2. Уређај треба да омогућава тачност SBAS мерења у релном времену, у мрежи перманетних станица 
од 1-5м. 
1.3. Интегрисани ручни GNSS уређај (интегрисани пријемник и антена) 
1.4. Интерни GNSS пријемник за пријем GPS, GLONASS, BeiDou и SBAS 
1.5. Интерна L1/L2 GNSS антена са минимално72 канала 
1.6. Радна брзина процесора (CPU), 1,2 GHz или боље 
1.7. Уређај треба да поседује две интегрисане камере: Задња минималне резолуције боље од 12 mpix, са 
блицем, предња минималне резолуције 2 mpix 
1.8. Комуникација: Уређај треба да поседују интегрисани Wi-Fi 802.11b/g/ са WAPI, Bluetooth v4.0 и 4G 
модем GSM/GPRS/EDGE/UMTS/CDMA/WCDMA/HSPA+ 
1.9. Екран: дијагонале 13,5 цм или већи, резолуције 1280x720 px или боље, отпоран на удар, осетљив на 
додир, да омогућава једноставан преглед података чак и под директној сунчевој светлости 
1.10. Радна меморија uređaja treba da bude:2 Gb или боље 
1.11. Меморија: интерни „flash“ диск са минимално 16GB и са могућношћу проширења до 64 Gb 
спољном SDHC картицом, минимално 
1.12. Уређај треба да поседује електронски компас и акцелерометар 
1.13. Стандард робусности и водоотпорности IP 67 или виши 
1.14. Напајање са Li-Ion интерном, заменљивом, пуњивом батеријом чији капацитет омогућава 
целодневни рад >15 сати 
1.15. Уређај треба да је базиран на оперативном систему Android 6.0 или новијем који укључује Google 
Mobile сервисе 
1.16. Гаранција: 3 године 
Budget line 42 - Licence for topoXpress application 
2. Теренски софтвер за прикупљање и ажурирање теренских података за ГИС (Topolynx – topoXpress) 
2.1. Кључне функције које софтвер треба да задовољи су: 
2.2. Одређивање GNSS позиција свим познатим методама GNSS премера:аутономно,ДГПС у реалном 
времену, ДГПС у накнадној обради; 
2.3. Директно мерење координата ГИС ентитета:тачке,линије,затворени полигони; 
2.4. Прорачун елемената за навигацију ка задатој координати; 
2.5. Прикупљање атрибута за ГИС ентитете; 
2.6. Ажурирање раније прикупљаних података; 
2.7. Поштовање структуре ГИС базе података (шифарници података); 
2.8. У домену контроле и заштите података мора да пружа: 
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• захтевана поља за унос - required, 
• заштићена поља - read only, 
• контрола максималних и минималних вредности, 
• предефинисани одговори - избор понуђених опција из менија 
• подразумеване вредности - default, 
• аутоматска инкрементација нумеричких вредности; 
2.9. Екрански приказ 
• континуирани приказ текуће позиције; 
• континуирани приказ измерених GNSS позиција; 
• приказ дигиталне карте у позадини (растер или вектор формати); 
• избор различитих картографских симбола за приказ ГИС ентитета; 
2.10. Поред побројаног софтвер мора да омогућава: 
• меморисања података по пројектима и одвојеним датотекама; 
• аутоматску трансформацију координата у државни или локални координатни систем; 
• директно читање или увоз/извоз у стандардне ГИС формате (SHP, MIF, ...). 
2.11. Лиценца софтвера мора бити трајна 
2.12. Комплети уређаја морају обухватати све потребне компоненте: GNSS уређајe, батерије и пуњаче, 
сетове припадајућих каблова и теренски софтвер 
2.13. Теренски софтвер мора у потпуности бити компатибилан са GNSS уређајем 
2.14. Обука: Обезбеђена обука на Српском језику код понуђача/испоручиоца. 
2.15. Обезбеђена корисничка упутства на Српском језику. 
2.16. Техничка подршка: Обезбеђена техничка подршка у трајању од годину данa 
2.17. Сервис: Обезбеђен сервис у Србији у ауторизованом сервисном центру. 
2.18. Понуђач мора да поседује важећи Сертификат система управљања квалитетом издат у складу са 
стандардом ISO 9001:2015 или (SRPS ISO 9001:2015) 
2.19. Понуђач мора да буде овлашћени заступник и/или дистрибутер наведене опреме за Републику 
Србију; 
 

 
Укупна цена за Ручни, професионални ГНСС уређај без 
ПДВ-а /у дин  

 

Укупна цена Обуке без ПДВ-а /у дин  
 
Укупан износ ПДВ-а /у дин 
 

 
 

 
Укупна цена са свим трошковима са ПДВ-ом /у дин 

 

 
Рок и начин плаћања 

Плаћање ће се извршити, у року до 
45 дана од дана службеног 
пријема рачуна уз достављено 
добро које је предмет ЈН, а у 
складу са Законом о роковима 
измирења новчаних обавеза у 
комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. гласник РС“ број 119/2012 и 
68/15 и113/2017). 
Рачун мора да садржи 
идентификациони број – идф. 

 
Рок важења понуде (мин. 30 дана од дана отварања 
понуде) 

 

 
Рок испоруке - рок за квантитативни пријем (најдуже 45 
дана)  је: . 

__________ дана од дана
 обостраног  потписивања 
уговора 
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Гарантни период (минимално 2 године) 
 
Место и начин испоруке (f-co Градска управа града 
Лознице, Карађорђева број 2, 15300 Лозница) 

 

 
Укупно (А+Б) без ПДВ-а:__________________________ 
ПДВ (А+Б):______________________________________ 
Укупно (А+Б) са ПДВ-ом___________________________                                                                         
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 
су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   _____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Конкурсна документација за ЈН МВ бр. 40/2020- Набавка рачунарске и 
друге опреме за потребе успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији 

Подриње 
 

 49/ 53 

  
 

 
 

VII МОДЕЛ УГОВОРА 
 

 
Уговор о набавци - Набавка рачунарске и друге опреме за потребе успостављања 

ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње 
  

Закључен између: 
1. Градска управа Града Лознице,  Лозница,  ул. Карађорђева број 2,  матични  

број:07169981,  текући  рачун број:  840-33640-88, ПИБ:101196408, телефон/факс: 
015/879-206,  коју заступа Начелник Градске управе Владимир Радојчић  (у даљем 
тексту: Купац)  
 и 

2. __________________________, __________, ул. ____________, матични број: 
______________, текући рачун број: ___________________, банка: ____________, ПИБ: 
________________, телефон: __________, факс: _______, кога заступа директор 
_________________ (у даљем тексту: Продавац). 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
                  (попунити уколико Понуђач наступа са подизвођачем или групом понуђача) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац, у складу са чланом 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), на основу Одлуке о покретању поступка број 
_________________ од _____________године  и Позива за достављање понуда, спровео 
поступак јавне набавке мале вредности број  ЈН МВ бр. __/2020; 
- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио 
Понуду број ____ од ___.2020. године, заведену под бројем: _________ од ____.2020. 
године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 
- да Понуда  број ______ од _____.2020. године од понуђача, заведена под бројем 
_____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и 
конкурсне документације и налази се у прилогу; 
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број: _______ од 
_______.2020. године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача 
____________________________, _______, ул. ___________. 
(наведене констатације попуњава Наручилац) 

  
Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка добара – Набавка рачунарске и друге 
опреме за потребе успостављања ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње, (у даљем 
тексту: добра) према датим ценама и количинама:  

*(биће преузето из обрасца понуде) 
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Члан 2. 
 Укупна уговорена вредност добара из члана 1. овог уговора износи 
_____________динара (словима_______________________________________ динара, 
без ПДВ-а, односно ____________________ динара са ПДВ-ом). (попуњава понуђач), 
Порез на додату вредност (ПДВ) биће обрачунат и исплаћиван у складу са пореским 
обавезама наручиоца. Наручилац је обезбедио део финансијских средстава кроз 
сарадњу са програмом ЕУ ПРО. Средства за реализацију ЕУ ПРО програма обезбеђује 
Европска унија и биће ослобођена плаћања ПДВ-а. За део средстава која су ослобођена 
плаћања ПДВ-а Наручилац ће доставити одговарајући доказ о ослобађању - образац 
ППО ПДВ оверен од стране пореске управе. 
 Цена је дата на паритету франко седиште наручиоца. 
 

Члан 3. 
 Продавац се обавезује да у моменту потписивања овог уговора достави 
уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист 
Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора са урачунатим 
ПДВ-ом – са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла и 
вршење сервиса у гарантном року, са трајањем 10 (десет) дана дуже од  гарантног  рока 
за  испоручена добра, као и картон депонованих потписа.  
 

Члан 4. 
 Продавац се обавезује да за рачун Купца испоручи добра из члана 1. овог 
уговора, као и да обезбеди истовар у просторије Градске управе у свему и под 
условима из конкурсне документације и прихваћене понуде. 
 Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи Купцу у 
оригиналном паковању са приложеном оригиналном произвођачком декларацијом уз 
свако паковање.  
 Продавац се обавезује да добра из члана 1. овог уговора испоручи у року од 
________ дана (попуњава понуђач), рачунајући од дана обострано потписаног уговора 
на локацији Купца. 

Члан 5. 
 Продавац се обавезује да испоручи добра одговарајућег квалитета. 
 Квалитативну и квантитативну примопредају добара из члана 1. овог 
уговора врше представници уговорних страна, који записнички констатују испоруку 
добара.  
 Уколико представник Купца приликом примопредаје добара констатује да 
испорука неког добра не одговара уговореном добру, односно у случају утврђених 
недостатака у квалитету и обиму добара, дужан је да одбије потписивање записника, а 
о констатованом стању сачињава Записник о рекламацији који потписују овлашћено 
лице Продавца и представник Купца  
 У случају рекламације, Продавац је дужан да у року од 3 (три) дана, од дана 
сачињавања Записника о рекламацији испоручи нова добра одговарајућег квалитета 
или замени добро на коме је утврђен недостатак новим, а уколико то не учини Купац 
има право на једнострани раскид уговора и накнаду штете.  
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 Сматраће се да је Продавац предао уговорена добра, односно извршио 
испоруку добара даном потписивања Записника о примопредаји добара и отпремнице 
од стране овлашћених представника уговорних страна.  

Члан 6. 
 Купац се обавезује да плати испоручена добра Продавцу у року од 
_________ дана (попуњава понуђач) од дана пријема исправног рачуна Продавца, уз 
коју ће бити приложене оверене отпремнице о количини и врсти испоручених добара и 
записник којим се верификује квантитет и квалитет испоручених добара.    
  Обавеза је Продавца да рачун достави на адреси на којој је извршио 
испоруку предметних добара. 

Члан 7. 
                  Гарантни рок за понуђено добро подразумева гаранцију за исправност и не 
може бити краћи од рока који даје произвођач у декларацији, а тече од дана 
потписивања записника о извршеној испоруци. 
 Продавац се обавезује да врши сервис у гарантном року и то на адреси Купца, с 
тим у вези је дужан да обезбеди нормално функционисање рачунара и рачунарске 
опреме и да увек када је то могуће обезбеди заменски уређај док траје поступак 
рекламације. 

Члан 8. 
 Уговорне стране су сагласне да уколико једна од уговорних страна не 
изврши обавезе и ако их не изврши на уговорени начин и у уговореним роковима, 
друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења. 

Члан 9. 
 За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 

Члан 10. 
                   За евентуалне спорове по овом уговору, уговорне стране уговарају 
надлежност Привредног суда у Ваљеву. 

Члан 11. 
                  Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а важи 
до реализације, односно испоруке (рачунајући и гарантни рок). 

Члан 12. 
                  Овај уговор закључен је у 4 (четири)  истоветна примерка, од којих свака 
страна задржава по 2 (два) примерка. 

             КУПАЦ                                                                                   ПРОДАВАЦ 
    ГРАДСКА УПРАВА                                                                    
Начелник Градске управе                                                                

 
_____________________                                                       _________________________ 

Владимир Радојчић                                                                     
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 
са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога 
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за 
јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке: Набавка рачунарске и друге опреме за потребе успостављања 
ГИС-а у 4 ЈЛС у подрегији Подриње, ЈН МВ бр. 40/2020, поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

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


