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Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ 

Број:404-02-98/2018-12/3 

Датум: 09. новембар 2018. године 

Б е о г р а д 

 

 

 На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС“, број 86/15), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број: 404-02-98/2018-12/1 од 

09. новембра 2018. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку број: 404-02-

98/2018-12/2 од 09. новембра 2018. године, припремљена је: 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ  

 

 

 

- УНАПРЕЂЕЊЕ МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КРОЗ УСПОСТАВЉАЊЕ 

КОНТРОЛЕ НАД МРЕЖНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА- 

 

 

 

 РЕДНИ БРОЈ 37/2018 
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Конкурсна документација садржи:  

  

  

Поглавље  
  

  

Назив Поглавља  

  

Страна  

I  Општи подаци о јавној набавци  3 - 4 

II  

Врста, техничке карактеристике (техничка спецификација), 

квалитет, количина и опис добара, начин спровођења  

контроле и обезбеђивања гаранције квалитета, рок извршења  

5- 11 

III  
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова  
12-19 

IV  Критеријум за доделу уговора  20 

V  Обрасци   21-32 

VI  Модел уговора  33-38 

VII  Упутство понуђачима како да сачине понуду  39-44 

 
 

Укупан број страна конкурсне докуменатације: 44 
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I. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 

Назив наручиоца: Република Србија - Министарство правде 

Адреса: Немањина 22-26, 11000 Београд 

Интернет страница: www.mpravde.gov.rs  

ПИБ: 108510096  

Матични број: 17855204 

Шифра делатности: 8411 

Регистарски број: 6012000717 

Број рачуна: 840-1620-21 

 

2. Врста поступка и циљ поступка  

Отворени поступак, у складу са чланом 32. ЗЈН и подзаконским актима којима се уређују 

јавне набавке.  

Поступак јавне набавке спроводи у циљу закључења уговора о јавној набавци.  

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је унапређење мрежне инфраструктуре кроз успостављање контроле 

над мрежном инфраструктуром јавних тужилаштава. Предмет јавне набавке дефинисан је 

у детаљно у делу 2. Техничка сепцификација. 

Назив и ознака из општег речника набавки: 32410000 – Локална мрежа; 72511000 – 

Софтверске услуге за мрежно управљање. 

 

Понуђачи могу поднети понуду само за целокупну набавку, односно за сва добра описана 

у делу 2. Техничка спецификација. 

 

4. Контакт  

 

Особa за контакт: Жељка Дрчелић 

Адреса: 11000 Београд, Немањина 22-26  

Адреса електронске поште: javne.nabavke@mpravde.gov.rs     

Радно време наручиоца је од 07.30 до 15.30 сати, од понедељка до петка.   

  

Комуникација у поступку се одвија писаним путем: поштом и електронском поштом, 

радним данима у току радног времена наручиоца, као и објављивањем од стране 

наручиоца (члан 20. ЗЈН).  

 

Уколико је документ из поступка јавне набавке достављен од стране понуђача изван 

радног времена наручиоца, сматраће се да је достављен првог наредног радног дана.  

  

http://www.mpravde.gov.rs/
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Страна која је извршила достављање електронском поштом дужна је да од друге стране 

захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да 

учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

 

5. Начин преузимања конкурсне документације и интернет адреса на којој је 

конкурсна документација доступна  

  

Конкурсна документација се преузима бесплатно са Портала јавних набавки 

www.portal.ujn.gov.rs или интернет странице наручиоца www.mpravde.gov.rs.  

 

6. Начин подношења понуде и рок  

  

Понуђач подноси понуду лично или путем поште.   

Без обзира на начин подношења понуде, понуђач мора да обезбеди да понуда стигне на 

Писарницу наручиоца до 28. новембра 2018. године до 13.00 сати, на адресу: 

Министарство правде, Немањина 22-26, 11000 Београд.   

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији овереној печатом.  На предњу 

страну коверте/кутије понуђач лепи попуњен пропратни образац (Образац 1).  

 

7. Место, време и начин отварања понуда  

  

Отварање понуда биће одржано 28. новембра 2018. године у 13.30 сати, на адреси: 

Министарство правде, Немањина 22-26, 11000 Београд, 3. спрат, канцеларија број 22.   

Отварање понуда је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице.  

У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Пре почетка отварања понуда, представници понуђача дужни су да комисији 

за јавну набавку предају писана пуномоћја на основу којих ће доказати овлашћење за 

учешће у поступку отварања понуда.  

  

Значење појмова који су коришћени у изради ове конкурсне документације одређено је 

чланом 3. ЗЈН.  
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ТЕХНИЧКА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА 

 

 

1. Квалитет  

  

У складу са захтевима из Техничке спецификације (поглавље II).  

  

2. Начин спровођења контроле  

  

Контролу извршења уговора и контролу квалитета врши наручилац.  Регулисано 

уговором.  

  

3. Количина и опис добара  

У складу са захтевима из Техничке спецификације (поглавље II).   

 

4. Начин, рок и место испоруке добара  

  

Начин извршења услуге: Једнократно.  

Рок извршења услуге: испорука опреме у року не дуже од 45 дана од потписивања 

уговора. 

Место извршења услуге: Сервер сала у згради правосудних органа, Катанићева 15, као 

и седишта јавних тужилаштава. Из објективних разлога наручилац може да одреди друго 

место извршења услуге.  
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АДРЕСАР ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА У РЕПУБЛИЦИ 

СРБИЈИ 

 
Р Е П У Б Л И Ч К О  Ј А В Н О  Т У Ж И Л А Ш Т В О 

Седиште Адреса Телефон 

Београд Немањина 22-26, 11000 Београд 011/3613-702 

 

А П Е Л А Ц И О Н А Ј А В Н А Т У Ж И Л А Ш Т В А 

Седиште Адреса Телефон 

Београд Катанићева 15, 11000 Београд 011/635-48-94 

Нови Сад Сутјеска 3, 21000 Нови Сад 021/4876-100 

Крагујевац Кнеза Михаила 2, 34000 Крагујевац 034/305-251 

Ниш Војводе Путника б. б., 18000 Ниш 018/506-802 

 
ВИШA ЈАВНА ТУЖИЛАШТВA 

 

Седиште Адреса Телефон 

Београд Катанићева 15, 11000 Београд 011/635-2911 

Зајечар Генерала Гамбете б. б., 19000 Зајечар 019/442-180 

Пожаревац Јована Шербановића 4, 12000 Пожаревац 012/523-790 

Шабац Господар Јевремова 8, 15000 Шабац 015/304-916 

Ваљево Вука Караџића 5, 14000 Ваљево 014/221-653 

Неготин Tpг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин 019/542-364 

Смедерево Трг републике 2, 11300 Смедерево 026/621-514 

Нови Сад Сутјеска 3, 21000 Нови Сад 021/4876-100 

Суботица Сенћански пут 1, 24000 Суботица 024/558-261 

Зрењанин Кеј 2. октобра 1, 23000 Зрењанин 023/563-684 

Панчево Војводе Радомира Путника 13–15, 26000 Панчево 013/345-482 

Сомбор Трг цара Уроша 1, 25000 Сомбор 025/412-286 

Сремска Митровица Светог Димитрија 39, 22000 Сремска Митровица 022/600-161 

Крагујевац Кнеза Михаила 2, 34000 Крагујевац 034/334-425 

Крушевац Трг косовских јунака 3, 37000 Крушевац 037/427-551 

Нови Пазар Житни трг б. б., 36300 Нови Пазар 020/313-983 

Ужице Наде Матић 6, 31000 Ужице 031/512-936 

Јагодина Кнегиње Милице 86, 35000 Јагодина 035/221-801 

Краљево Карађорђева 4, 36000 Краљево 036/323-399 

Чачак Цара Душана 6, 32000 Чачак 032/322-269 

Ниш Вожда Карађорђа 23, 18000 Ниш 018/504-175 

Лесковац Пана Ђукића 13, 16000 Лесковац 016/253-810 

Пирот Српских владара 126-а, 18300 Пирот 010/322-441 

Врање Краља Стефана Првовенчаног 1, 17500 Врање 017/422-133 

Прокупље 21. српске дивизије 1, 18400 Прокупље 027/321-076 
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ОСНОВНА ЈАВНА ТУЖИЛАШТВA 

Седиште Адреса Телефон 

Алексинац Аце Милојевића 2, 18220 Алексинац 018/804-333 

Аранђеловац Књаза Милоша 102, 34330 Аранђеловац 034/726-047 

I - Београд Бул. Зорана Ђинђића 104, 11000 Београд 011/635-44-37 

II - Београд Катанићева 15, 11000 Београд 011/635-47-80 

III - Београд Булевар Михајла Пупина 16, 11000 Београд 011/2018-297 

Бачка Паланка Краља Петра I бр. 18, 21400 Бачка Паланка 021/752-173 

Бечеј Данила Киша 8, 21220 Бечеј 021/6919-242 

Бор Моше Пијаде 3, 19210 Бор 030/422-290 

Брус Мике Ђорђевића бб, 37220 Брус 037/826-081 

Ваљево Вука Караџића 5, 14000 Ваљево 014/221-674 

Велика Плана Момира Гајића 7, 11320 Велика Плана 026/514-050 

Велико Градиште Житни Трг 1, 12220 Велико Градиште 012/661-220 

Владичин Хан Светосавска 1, 17510 Владичин Хан 017/471-414 

Врање Трг Стефана Првовенчаног 1, 17500 Врање 017/423-834 

Одељење у Бујановцу Трг Карађорђа Петровића 22, 17520 Бујановац 017/651-062 

Вршац Жарка Зрењанина 38, 26300 Вршац 013/839-878 

Врбас Палих бораца бр. 9/ц, 21460 Врбас 021/704-098 

Горњи Милановац Кнеза А. Карађорђевића 29, 32300 Горњи Милановац 032/710-672 

Деспотовац Савез бораца 71, 35213 Деспотовац 035/611-018 

Зајечар 

Одељење у Књажевцу 

Трг ослобођења б. б., 19000 Зајечар 

Кеј Димитрија Туцовића 5, 19350 Књажевац 

019/422-131 

 
019/730-343 Зрењанин Кеј 2. октобра 1, 23000 Зрењанин 023/560-150 

Јагодина Кнегиње Милице 84, 35000 Јагодина 035/242-539 

Кикинда Светозара Милетића 1, 23300 Кикинда 0230/426-232 

Куршумлија Палих бораца 37, 18430 Куршумлија 027/381-047 

Крагујевац Кнеза Михаила 2, 34000 Крагујевац 034/332-440 

Краљево Пљакина 4, 36000 Краљево 036/321-793 

Крушевац Косовских јунака 3, 37000 Крушевац 037/413-640 

Лазаревац Карађорђева 19, 11550 Лазаревац 011/812-2729 

Лебане Цара Душана 118, 16230 Лебане – 

Лесковац Косте Стаменковића 16, 16210 Лесковац 016/251-792 

Лозница 

Одељење у Љубовији 

Јована Цвијића б. б., 15300 Лозница 
Војводе Мишића бб, 15320 Љубовија 

015/889-154 

 
015/560-163 Мионица Војводе Мишића 30, 14242 Мионица 014/342-2233 

Младеновац Краља А. Обреновића 76, 11400 Младеновац 011/8244--145 

Неготин 

Одељење у Мајданпеку 

Трг Стевана Мокрањца 1, 19300 Неготин 
Трг ослобођења 11, 19250 Мајданпек 

019/542-139 

 
030/581-233  
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Ниш Вожда Карађорђа 23, 18000 Ниш 018/504-211 

Нови Пазар 

Одељење у Сјеници 

Житни трг б. б., 36300 Нови Пазар 

Саве Ковачевића бб, 36310 Сјеница 

020/312-130 

 
020/5100-429 Нови Сад Сутјеска 3, 21000 Нови Сад 021/487-63-50 

Обреновац Александра Аце Симовића 9а, 11500 011/872-2482 

Панчево Војводе Радомира Путника 13, 26000 Панчево 013/352-609 

Параћин Мајора Марка 1, 35250 Параћин 035/563-332 

Петровац на Млави Српских владара 159, 12300 Петровац на Млави 012/326-081 

Пирот Српских владара 126-а, 18300 Пирот 010/341-391 

Пожаревац 

Одељење у Кучеву 

Јована Шербановића 4, 12000 Пожаревац 

Жике Поповића 31, 12240 Кучево 

012/531-015 

 
012/852-737 

Пожега Уче Димитријевића 6, 31210 Пожега 031/823-026 

Пријепоље 

Одељење у Прибоју 

Валтерова 137, 31300 Пријепоље 
Вука Караџића 20, 31330 Прибој 

033/712-280 

 
033/2445-620 Прокупље 21. српске дивизије 1, 18400 Прокупље 027/321-703 

Рашка Ратка Луковића 23, 36530 Рашка 036/739-230 

Рума Железничка бр. 10, 22300 Рума 022/470-149 

Сента Главни трг 2, 24400 Сента 024/812-512 

Смедерево Трг републике 2, 11300 Смедерево 026/621-514 

Сомбор Венац Степе Степановића б. б., 25000 Сомбор 025/412-558 

Сремска Митровица 

Одељење у Шиду 

Светог Димитрија 39, 22000 Сремска Митровица 
Цара Душана 4, 22240 Шид 

022/600-166 

 
022/2100-660 

Стара Пазова Карађорђева 3, 22300 Стара Пазовa 022/317-096 

Суботица Сенћански пут 1, 24000 Суботица 024/558-488 

Трстеник Др Милуновића 20, 37240 Трстеник 037/706-000 

Уб Краља Петра Ослободиоца 60а/1, 14210 Уб 014/412-492 

Ужице Наде Матић 6, 31000 Ужице 031/514-248 

Чачак 

Одељење у Ивањици 

Цара Душана 8/1, 32000 Чачак 
Бошка Петровића 9, 32250 Ивањица 

032/323-161 

 
032/661-205 Шабац Карађорђева 25, 15000 Шабац 015/354-616 

 

 

ТУЖИЛАШТВО ЗА ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ 
 

Седиште Адреса Телефон 

Београд Устаничка 29, 11050 Београд 011/3082-670 

 
 

ТУЖИЛАШТВО ЗА РАТНЕ ЗЛОЧИНЕ 
 

Седиште Адреса Телефон 

Београд Устаничка 29, 11050 Београд 011/3082-650 

 

Конкретан план испоруке опреме наведене у делу Техничке спецификације биће 

одређен од стране Наручиоца и накнадно достављен изабраном понуђачу. 
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ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА ОПРЕМЕ 

1. 24 порт гигабитни управљиви свич 10/100/1000 - 95 комада 

 

Техничке карактеристике: 

• Потпуно управљив 1/10GbE Layer 2 свич са Оpen мрежним могућностима; 

• Мора поседовати минимум један (CLI) и (GUI) интерфејс са подршком за 

Open Network инсталационо окружење (ONIE), SNMP менаджмент конзола, 

телнет и серијско повезивање, USB ауто конфигурисање; 

• Private VLAN екстензија и подршка; 

• 24 GbE RJ45 half/full duplex портова и 4 интегрисана 10GbE SFP+ порта, 1RU 

Rackmount, без вентилатора; 

• MAC adreses: 16K; 

• Switch fabric capacity 128Gbps; 

• Forwarding rate: 96Mpps; 

• Link aggregation: 64 LAG groups, 144 dynamic ports per stack, 8 member 

портова по LAG-у. 

• Queues per port: 8, Line-rate Layer 2 switching: All (non-blocking); 

• Flash memory: 1GB; 

• Packet buffer memory 2MB; 

• CPU memory: 1GB; 

• VLANs supported: 512; 

• Protocol-based VLANs: подржано; 

• ARP entries: 2,048 (IPv4)/512 (IPv6); 

• NDP entries: 400; 

• Access control lists (ACL): подржано; 

• MAC and IP-based ACLs: подржано; 

• Time-controlled ACLs: подржано; 

• Max ACL rules (system-wide): 4K; 

• Max configurable rules per list: 1023; 

• Регулаторни, животна средина и друга усклађеност: Eurasia Customs Union: 

EAC, Germany: GS mark, RoHS, EU WEEE, EU Battery Directive, REACH; 

• Гарантни период: минимум 120 месеци 

• Неопходно је извршити физичку инсталацију опреме на локацијама 

корисника, као и подешавање свих мрежних протокола (VPN, VLAN и сл.), а 

према инструкцијама корисника са појединачних локација. 
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2. Уређај за складиштење података - STORAGE уређај - 2 комада 

  

Техничке карактеристике: 

• Минимално два редудантна storage контролера; 

• Минимум 48GB RAM меморије на контролерима; 

• Укључена лиценца и могућност проширење кеш меморије читања до минимум 

800GB, надоградњом RAM меморије базиране на контролеру или употребом 

додатних SSD дискова; 

Укључена лиценца и могућност проширење кеш меморије читања и писања до 

минимум 800GB, надоградњом RAM меморије базиране на контролеру или 

употребом додатних SSD дискова; 

• Редудантна напајања;  

• Подржан број дискова до минимум 150 комада; 

• Подржани нивои RAID заштите:1,1+0,5,6; 

• Подржани протоколи: FC,iSCSI,NFS,SMB; 

• Протоколи треба да су подржани без употребе додатних gateway уређаја; 

• Подржани host интерфејси: FC (16Gbit/s,8Gbit/s), iSCSI (10Gbit/s.1Gbit/s), 

Ethernet (10Gbit/s.1Gbit/s); 

• Конективност ка дисковима реализована SAS 12Gb/s; 

• Подршка за минимум 1000 snapshot-a; 

• Подржане и лиценциране напредне функције: 

Thin Provisioning, Snapshot, Clone, QoS, удаљена репликација, компресија и-или 

дедупликација. Аутоматски Storage Tiering. Интеграција и аутоматизација 

Snapshot/Clone са апликацијама MS SQL и Oracle базом. 

• Произвођачка гаранција и подршка: минимум 36 месеци. 

• Подржани оперативни системи: Windows, Linux, Vmware; 

• Минимални број инсталираних дискова: 15x SAS 1.2TB 2.5’’ 10K  

• Минималан број инсталираних хост интерфејса: 4 x 10GBaseT Ethernet IP/iSCSI 

и 4 x 10GbE SFP+ IP/iSCSI. Осим захтеваних интерфејса потребно је да систем 

има могућност уградње додатних интерфејса. 
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3. Сервер - 4 комада 

 

Техничке карактеристике: 

 

 Процесор Intel Xeon Bronze 3104 1.7G, 6C/6T, 9.6GT/s , 8M Cache; 

 Меморија 32GB DDR4 2133(2x16GB), 16 DDR4 DIMM slots, Supports 

RDIMM /LRDIMM, speeds up to 2666MT/s, 1TB max; 

 2x32GB microSDHC/SDXC Card redundand; 

 1X1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 512n 3.5in Hot-plug Hard Drive; 

 Dual Port 16Gb Fibre Channel HBA картица са одговарајућим оптичким 

модулима; 

 Напајање Dual, Hot Plug, Redundant Power Supply (1+1), 550W Платинум; 

 Хлађење Fresh Air Cooling технологијом; 

 Тип кућишта Rack (1U); 

 Предњи портови: Video, 1 x USB 2.0, available USB 3.0, засебан менаџмент 

USB порта; 

 Rear ports: Video, serial, 2 x USB 3.0, засебан менаџмент - мрежни порт; 

 Мрежа 2X1GB NIC; 

 LCD display на серверском безелу; 

 Гаранција минимум 36 месеци. 

 

Сва понуђена опрема мора бити од истог произвођача. Испоручена опрема мора 

бити нова и последње генерације. 
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III. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
  

 

1. Обавезни услов 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава обавезне услове за учешће, одређене чланом 75. ЗЈН, а чију 

испуњеност доказује на следећи начин:  

 

Р.  

бр.  
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  НАЧИН ДОКАЗИВАЊА  

1.  

- Да је понуђач регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1. ЗЈН)  

ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ  

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА  

УЧЕШЋЕ  

(образац 3 за понуђача и образац  

4 за подизвођача), којом понуђач 

под пуном материјалном и  

кривичном одговорношћу  

потврђује да испуњава услове за  

учешће у поступку јавне набавке 

из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и 

став 2. ЗЈН  

  

  

  

2.  

- Да понуђач и његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (члан 75. став 1. тачка 

2. ЗЈН)  

3.  

- Да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране 

државе, ако има седиште на њеној територији 

(члан 75. став 1. тачка 4. ЗЈН)  

4.  

- Да је понуђач при састављању своје понуде 

поштовао обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине, као 

и да нема забрану обављања делатности која 

је на снази у време подношења понуде (члан 

75. став 2. ЗЈН)  
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2. Додатни услови:  

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 

испуњава додатне услове за учешће, одређене чланом 76. ЗЈН и овом 

конкурсном документацијом, а чију испуњеност доказује на следећи начин:  

 

Р.  

бр.  
ДОДАТНИ УСЛОВИ  НАЧИН ДОКАЗИВАЊА  

5. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ  - ВАЖЕЋИ СЕРТИФИКАТИ 

 

ISO 9001 (систем менаџмента 

квалитетом), ISO 20000 (систем 

менаџмента услугама), 

ISO 27001 (систем менаџмента 

безбедношћу информација), 

ISO 18001 (систем менаџментом 

заштите здравља и безбедности на 

раду) или одговарајући; 

 

- ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ 

НАРУЧИОЦА 

(образац 5) из којих се јасно и 

недвосмислено види назив и 

седиште референтног наручиоца, 

предмет уговора, датум 

испостављања коначног рачуна и 

вредност уговора; 

 
 

  

 

- Да понуђач има важеће 

сертификате сертификован у 

складу са стандардима ISO 9001 

(систем менаџмента квалитетом), 

ISO 20000 (систем менаџмента 

услугама), ISO 27001 (систем 

менаџмента безбедношћу 

информација); ISO 18001 (систем 

менаџментом заштите здравља и 

безбедности на раду); 
 

- Да је понуђач у периоду од 

1.11.2015. до дана подношења 

понуде, савесно и поштено, и у 

свему у складу са својим 

уговорним обавезама, извршио 

минимум три (3) испоруке 

хардверске опреме од чега барем 

једна од 16.000.000 динара и барем 

једна у јавној управи;  

 
 

 

 

 

 

 

6. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ   

 - Да је понуђач у 2015, 2016. и 2017. 

години остварио укупне годишње 

приходе у износу од најмање 

32.000.000 дин укупно; 

 

- ИЗВЕШТАЈ О БОНИТЕТУ 

Ивештај о бонитету БОН-ЈН за 

2015, 2016 и 2017 годину који 

издаје Агенција за привредне 

регистре 
 

7. ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  
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- Да је понуђач овлашћен од 

произвођача понуђене опреме за 

продају и учешће у поступку јавне 

набавке; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Да понуђач располаже техничким 

помоћним центром за бригу о 

корисницима (Кориснички сервис), 

има могућност пружања сталне 

подршке и доступан је 24 сата, 7 

дана у недељи. Мора имати 

могућност надгледања активних и 

нерешених случајева од стране 

Наручиоца. Наручилац има право 

провере локације и 

функционалности техничког 

помоћног центра и о томе сачињава 

записник. 
 

 

 

 

 

 

 

- ПРОИЗВОЂАЧКА 

АУТОРИЗАЦИЈА 
 

Оригинална произвођачка 

ауторизација за продају понуђене 

опреме и учешће понуђача у 

поступку јавне набавке. 

Оригинална ауторизацијa мора 

бити издата од стране произвођача, 

односно канцеларије или 

представништва произвођача 

надлежног за територију Републике 

Србије, на меморандуму истога, и 

мора гласити на конкретну јавну 

набавку и наручиоца и мора 

садржати име и презиме и контакт 

податке потписника овлашћења. 
Неопходно је доставити 

ауторизације од произвођача 

сервера, сториџа и мрежних 

уређаја. 
 

 

 

- ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

 

Изјава понуђача дата под пуном 

материјалном и кривичном 

одговорношћу са наведеним 

линком за online приступ ка 

техничком оперативном центру са 

основним корисничким подацима 

за логовање отвореним као 

тестном кориснику за Наручиоца. 
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8. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 

 

 

  

- Да понуђач, у тренутку 

подношења понуде, има радно 

ангажовано најмање три (3) лица 

која ће бити одговорна за 

извршење уговора и квалитет 

пружених услуга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Минимум три (3) 

(сертификована) лица која су 

сертификована за инсталацију и 

одржавање понуђене опреме; 
 

 

 

 

- ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ 

КАПАЦИТЕТУ 

 

(образац 6), у којој понуђач за 

свако од радно ангажованих лица 

наводи име и презиме, назив 

сертификата и врсту радног 

ангажовања (радни однос, уговор о 

делу, уговор о ПП пословима, 

уговор о допунском раду и 

слично); 

 

  

 

- КОПИЈЕ СЕРТИФИКАТА  

из којих се јасно и недвосмислено 

виде имена и презимена носилаца 

сертификата и називи сертификата.  
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3. Услови које мора да испуни подизвођач у складу са чланом 80. Закона 

 

 Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености услова 

наведених под 1), 2), 3) и 4), док услове наведене под 5), 6) ,7) и 8) понуђач 

испуњавају самостално. 

  

4.  Услови које мора да испуни сваки од понуђача из групе понуђача у 

складу са чланом 81. Закона 

 

Носилац посла је дужан да за сваког понуђача из групе понуђача достави доказе 

о испуњености услова наведених под 1), 2), 3) и 4), док услове наведене под 5), 

6) ,7) и 8) група понуђача испуњава заједно. 

 

5. Упутство како се доказује испуњеност услова из чл. 75. и 76. Закона 

 

Испуњеност обавезних услова наведених под 1), 2), 3) и 4) понуђач доказује у 

складу са чланом 77. став 4. ЗЈН – достављањем Изјаве о испуњености обавезних 

услова за учешће (образац 3 за понуђача и образац 4 за подизвођача), којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове 

за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) и став 2. 

ЗЈН. Испуњеност додатних услова наведених под 5), 6) ,7) и 8) понуђач доказује 

достављањем тражене документације.  

Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који води Агенција за привредне 

регистре, није дужан да достави доказе о испуњености услова наведених под 1), 

2) и 3).   

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет 

страници надлежног органа, али је у понуди дужан да се позове на ту интернет 

страницу.   

Понуђач односно добављач 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.   

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, 

понуђач може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под 

кривичном и материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним 

органом, јавним бележником или другим надлежним органом те државе.  

Наручилац ће, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је 

понуда на основу извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као 

најповољнија, да тражи да достави копије захтеваних доказа, а може да тражи 

на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 

услова. Уколико понуђач у остављеном року, који не може бити краћи од пет 

дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Докази које ће наручилац захтевати пре доношења одлуке о додели уговора:  
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Р.  

бр.  
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  НАЧИН ДОКАЗИВАЊА  

1.  

Да је понуђач регистрован код 

надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (члан 75. став 1. 

тачка 1. ЗЈН)  

Правно лице и предузетник  

Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из 

регистра надлежног привредног суда  

Физичко лице  

Није применљиво  

2.  

Да понуђач и његов законски 

заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре  

(члан 75. став 1. тачка 2. ЗЈН)  

Правно лице   
Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежног суда и надлежне 

полицијске управе Министарства 

унутрашњих послова да понуђач и 

његов законски заступник није 

осуђиван за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне 

групе, да није осуђиван за неко од 

кривичних дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре, 

односно:  

2.1) Извод из казнене евиденције 

основног и вишег суда на чијем је 

подручју седиште домаћег правног 

лица, односно седиште 

представништва или огранка страног 

правног лица (за понуђача) и  

2.2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења (за организовани  
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  криминал) Вишег суда у Београду (за 

понуђача) и  

2.3) Уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе  

Министарства унутрашњих послова за 

сваког од законских заступника (захтев 

се подноси према месту рођења или 

према месту пребивалишта) (за 

законског заступника понуђача)  

Предузетник и физичко лице  
Извод из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова да 

није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за 

кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре, 

односно:  

2.1) Уверење из казнене евиденције 

надлежне полицијске управе 

Министарства унутрашњих послова 

(захтев се подноси према месту рођења 

или према месту пребивалишта)   

*Докази наведени под 2.1), 2.2) и 2.3) не 

могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда, односно морају 

бити издати после 28. септембра 

2018. године  
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3.  

Да је понуђач измирио доспеле порезе, 

доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије 

или стране државе, ако има седиште на 

њеној територији (члан 75. став 1.  

тачка 4. ЗЈН)  

Правно лице, предузетник и физичко 

лице  

Потврда да је понуђач измирио доспеле 

порезе, доприносе и друге јавне 

дажбине, односно:  

3.1)  Уверење  Пореске  управе  

Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и   

3.2) Уверење надлежне локалне 

самоуправе да је измирио обавезе по 

основу изворних локалних јавних  

прихода   

*Докази наведени под 3.1) и 3.2) не 

могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда, односно морају 

бити издати после 28. септембра 

2018. године  

4.  

Да је понуђач при састављању своје 

понуде поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о 

заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне 

средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (члан 75. став 

2. ЗЈН) 

Правно лице, предузетник и физичко 

лице  

Испуњеност овог услова понуђач 

доказује достављањем Изјаве о 

испуњености обавезних услова за 

учешће (образац 3 за понуђача и 

образац 4 за подизвођача) и наручилац 

неће тражити достављање другог доказа 
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IV. КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

 

1. Критеријум за доделу уговора 

 

Критеријум за доделу уговора је најнижа понуђена цена. 

 

 

2. Начин на који ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији 

када постоје две или више понуда са истом најнижом понуђеном ценом 

 

  Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор 

ће бити додељен путем жребања у присуству свих понуђача. Сви понуђачи чије 

су понуде прихватљиве и који су исто рангирани, биће благовремено позвани да 

присуствују поступку доделе уговора путем жребања. Приликом жребања, 

представници понуђача ће на посебним хартијама унети име понуђача и ставити 

тако попуњену хартију у идентичне празне коверте које добијају од чланова 

Комисије за јавну набавку. Члан Комисије за јавну набавку ће коверте ручно 

промешати пред представницима понуђача, а затим ће насумице извлачити 

коверте и рангирати понуде према редоследу извлачења коверата, о чему се 

сачињава записник. У случају да се уредно позвани представник понуђача не 

одазове позиву за жребање, чланови Комисије за јавну набавку ће пред 

присутним овлашћеним представницима понуђача, у идентичну празну коверту 

ставити хартију са именом одсутног понуђача, те ће и ова коверта учествовати 

у поступку жребања. На исти начин ће бити поступано и ако поступку жребања 

не присуствује ниједан понуђач. 
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V. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

 

1. ПРОПРАТНИ ОБРАЗАЦ (попунити и залепити на коверту/кутију) 

 

 

датум и сат подношења: 

(попуњава Писарница) 

 

 

ПОНУДА 
 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА У ОТВОРЕНОМ ПОСТУПКУ 

  

- УНАПРЕЂЕЊЕ МРЕЖНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ КРОЗ 

УСПОСТАВЉАЊЕ КОНТРОЛЕ НАД МРЕЖНОМ 

ИНФРАСТРУКТУРОМ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА- 

 

РЕДНИ БРОЈ 37/2018 

 

НЕ ОТВАРАТИ! 

 
 

ПОДНОСИЛАЦ: 

 

назив: 

 

адреса: 

 

број телефона: 

 

број телефакса: 

 

имејл адреса: 

 

име и презиме овлашћеног лица за контакт: 

 

 

ПРИМАЛАЦ: 

 

МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ  

НЕМАЊИНА 22-26 

11000 БЕОГРАД 
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2. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

1) Понуда број ____________________ од _____________ године за јавну 

набавку услуга у отвореном поступку – Унапређење мрежне 

инфраструктуре кроз успостављање контроле над мрежном 

инфраструктуром јавних тужилаштава, редни број 37/2018 

 

 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Пословно име или скраћени назив 

из регистра АПР 
 

Адреса седишта 
 

 

Матични број 
 

 

ПИБ 
 

 

Име особе за контакт 
 

 

Електронска адреса 
 

 

Број телефона 
 

 

Број факса 
 

 

Број рачуна 
 

 

Пословна банка код које се води 

рачун 
 

Статус понуђача (заокружити) 
а) правно лице 

б) предузетник 

в) физичко лице 

Врста правног лица (заокружити) 
а) велико 

б) средње 

в) мало 

г) микро 

 

 

 

2) Понуду дајем (заокружити): 

 

а) самостално                  б) као заједничку понуду            в) са подизвођачем                   
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ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА  

 

Пословно име или скраћени назив 

из регистра АПР 
 

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Име особе за контакт  

Електронска адреса  

Број телефона  

Број факса  

Број рачуна  

Пословна банка код које се води 

рачун 
 

Пословно име или скраћени назив 

из регистра АПР 
 

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Име особе за контакт  

Електронска адреса  

Број телефона  

Број факса  

Број рачуна  

Пословна банка код које се води 

рачун 
 

По потреби, копирати у довољном броју примерака 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА  

 

Пословно име или скраћени 

назив из регистра АПР 
 

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Име особе за контакт  

Електронска адреса  

Број телефона  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач 
 

Пословно име или скраћени 

назив из регистра АПР 
 

Адреса седишта  

Матични број  

ПИБ  

Име особе за контакт  

Електронска адреса  

Број телефона  

Проценат укупне вредности 

набавке који ће извршити 

подизвођач 

 

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач 
 

По потреби, копирати у довољном броју примерака 
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3) Рок важења понуде: 

 

___ дана од дана отварања понуда (не краћи од 30 дана од дана отварања понуда). 

 

 

4) Понуђена цена укупно: 

 

__________________ (словима: __________________________________________ 

 

_______________________________________________) динара без ПДВ, односно  

 

__________________ (словима: __________________________________________ 

 

_______________________________________________________) динара са ПДВ. 

 

5) Структура понуђене цене: 
 

1 2 3 4 5 6 

Врста добара Количина Јединична 

цена без 

ПДВ-а 

Јединична 

цена са 

ПДВ-ом 

Укупна цена без 

ПДВ-а 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

Мрежни уређаји 

 

95     

Сервер 

 

 

4     

Сториџ систем 
2     

УKУПHO:     
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6) Напомена:  

 

Јединичне цене су фиксне. 

 

У цену су укључени сви зависни и уобичајени пратећи трошкови понуђача. Ако 

понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да их 

одвојено искаже у динарима и урачуна у јединичну цену. 

 

Износ увозне царине у динарима 

 

 

Износ других дажбина у динарима 

 

 

Укупно у динарима 

 

 

 

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене 

у Конкурсној документацији. Сагласни смо да наведени услови у целини 

представљају саставни део уговора. 

 

 

 

датум: 

 М.П. 

потпис овлашћеног  

лица понуђача 

 

____________________ 

место: 

____________________ 

 

___________________ 
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3. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку – Унапређење мрежне 

инфраструктуре кроз успостављање контроле над мрежном инфраструктуром 

јавних тужилаштава, редни број 37/2018 

 

 

 

На  основу  члана  75.  став  2.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник  

РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач _________________________________,  

са седиштем у ____________________, ул. _______________________________  

бр. ___, даје следећу изјаву: 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

 

 

 Изричито наводим да сам поштовао обавезе које произлазе из важећих 

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

средине, као и да немам забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде. 

 

 

 

 

датум: 

 М.П. 

потпис овлашћеног  

лица понуђача 
____________________ 

место: 

____________________ ___________________ 

 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

попуњена, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача. По потреби, овај образац копирати у довољном 

броју примерака. 
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4. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ 

УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ   

за јавну набавку услуга у отвореном поступку – Унапређење мрежне 

инфраструктуре кроз успостављање контроле над мрежном 

инфраструктуром јавних тужилаштава, редни број 37/2018  

  

На  основу  члана  77.  став  4.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник 

РС“,бр.124/12,14/15и68/15),понуђач__________________________________

_______,са седиштем у___________________________________________,ул. 

___________________________________  бр. ___, под пуном кривичном и 

материјалном одговорношћу даје следећу изјаву:  

 

И З Ј А В А  

  

   Изричито наводим да испуњавам све услове из члана 75. ЗЈН, и то:   

  

- Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно 

уписан у  

одговарајући регистар (члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН);  

- Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за 

неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, нису 

осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН); - 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) (члан 

75. став 1. тачка 3) ЗЈН);  

- Подизвођач поштује обавезе које произлазе из важећих 

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

животне средине и није му изречена мера забране обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 

(члан 75. став 2. ЗЈН).  

  

  

датум:  

____________________        М.П            Потпис овлашћеног лица                                                                                      

 место 

____________________  _________________ 
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5. ПОТВРДА РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 

 

Назив наручиоца  

Адреса седишта  

ПИБ  

Матични број  

Лице за контакт   

Број телефона  

 

На основу члана 77. став 2. тачка 2. подтачка 2) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), издајем следећу 

 

П О Т В Р Д У 
 

да је понуђач _____________________________________________, са седиштем  

 

у ______________________, ул. _________________________________ бр. ____, 

 

у периоду од _______________________   до  ______________________ године 

                           датум увођења у посао              датум испостављања  

                                                                                     коначног рачуна 

испоручио следећу хардверску опрему: 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________. 
навести три пројекта испоруке хардверске опреме 

 

Потврда се издаје ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке добара - 

Унапређење мрежне инфраструктуре кроз успостављање контроле над мрежном 

инфраструктуром јавних тужилаштава, редни број 37/2018. 

 

датум: 

 М.П. 

потпис овлашћеног  

лица наручиоца 
____________________ 

место: 

____________________ ___________________ 

 
Напомена: По потреби, овај образац копирати у довољном броју примерака. 
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6. ИЗЈАВА О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку - Унапређење мрежне 

инфраструктуре кроз успостављање контроле над мрежном инфраструктуром 

јавних тужилаштава 37/2018 

име и презиме  назив сертификата  

 

врста радног ангажовања  

 

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

  

  

  

  

    

 Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни и уз ову 

изјаву за сва наведена лица прилажем копије копије сертификата.  

  

датум:                                                                        потпис овлашћеног  

____________________             М. П.                                    лица понуђача 

                 место          

_____________________                                                          __________________                                        

  

Напомена:  По потреби, овај образац копирати у довољном броју 

примерака. 
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7. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку добара у отвореном поступку – Унапређење мрежне 

инфраструктуре кроз успостављање контроле над мрежном инфраструктуром 

јавних тужилаштава, редни број 37/2018 

 

 

 

врста трошка износ трошка у динарима 

 

прибављање банкарске гаранције за 

озбиљност понуде 

 

 

 

прибављање писма о намерама 

пословне банке да ће у корист 

наручиоца издати банкарску 

гаранцију за добро извршење посла 

 

 

 

УКУПНО 

 

 

 

 

 

 

датум: 

 М.П. 

потпис овлашћеног  

лица понуђача 

 

____________________ 

место: 

____________________ ___________________ 

 

 

Напомена: Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво 

понуђач и не може тражити од наручиоца накнаду трошкова. Уколико поступак 

јавне набавке буде обустављен из разлога који су на страни наручиоца, 

наручилац је дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 

понуди. Достављање овог обрасца није обавезно. 
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8. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

за јавну набавку услуга у отвореном поступку – Унапређење мрежне 

инфраструктуре кроз успостављање контроле над мрежном инфраструктуром 

јавних тужилаштава, редни број 37/2018. 

 

 

На  основу  члана  26.  Закона  о  јавним  набавкама  („Службени  гласник РС“,  

бр. 124/12, 14/15 и 68/15), понуђач ____________________________________,  

са седиштем у _____________________, ул. _____________________________  

бр. ___, даје следећу изјаву: 

 

И З Ј А В А 

 

 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 

понуду поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

датум: 

 М.П. 

потпис овлашћеног  

лица понуђача 

 

____________________ 

место: 

____________________ ___________________ 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 

попуњена, потписана и печатом оверена од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача. По потреби, овај образац копирати у довољном 

броју примерака. 

 

 У случају постојања основане сумње у истинитост ове изјаве, наручилац 

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. 
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VI МОДЕЛ УГОВАРА О УНАПРЕЂЕЊУ МРЕЖНЕ 

ИНФРАСТРУКТУРЕ КРОЗ УСПОСТАВЉАЊЕ КОНТРОЛЕ НАД 

МРЕЖНОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ ЈАВНИХ ТУЖИЛАШТАВА 

 

 

 

закључен између:      1. Републике Србије - Министарства правде, 

са седиштем у Београду, Немањина 22-26, ПИБ: 

108510096, МБ: 17855204, које заступа Нела 

Кубуровић, министар (у даљем тексту: 

Наручилац) 

 

 и 

  

2. ____________________________________,  

са седиштем у ____________________, 

________________________________ _____, 

ПИБ: ___________, МБ: ________ које заступа 

_________________________________, 

директор (у даљем тексту: Добављач) који у 

потпуности одговара Наручиоцу за извршење 

уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача 

 

 

- са члановима групе понуђача: 

 

____________________________________,  са 

седиштем у ____________________, 

________________________________ _____, 

ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа 

_______________________________, директор 

и __________________________________,  са 

седиштем у ____________________, 

________________________________ _____, 

ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа 

_______________________________, директор  

 

који одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу, сагласно Споразуму о заједничком 

наступању, број: ___________________ од 

___________________ године, који је у прилогу 

Уговора и чини његов саставни део (Прилог 1); 

 

 

- односно са подизвођачима: 
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 _____________________________________,  са 

седиштем у ____________________, 

________________________________ _____, 

ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа 

__________________________, директор, за део 

предмета набавке _________________________ 

_______________________________________, 

у проценту укупне вредности од ___ % (не већи 

од 50%);  

_____________________________________,  са 

седиштем у ____________________, 

________________________________ _____, 

ПИБ: ___________, МБ: ________, које заступа 

__________________________, директор, за део 

предмета набавке 

______________________________, у проценту 

укупне вредности од ___ % (не већи од 50%). 

 

 

Напомена: У случају учешћа већег броја чланова групе понуђача или 

подизвођача, ову и претходну страницу копирати у довољном броју примерака. 

 

 

Уводне одредбе 

Члан 1. 

 

         Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне 

набавке добара чији је предмет Унапређење мрежне инфраструктуре 

кроз успостављање контроле над мрежном инфраструктуром јавних 

тужилаштава 37/2018;   

- да је Понуђач дана _______ (попуњава понуђач) 2018. године доставио 

Понуду број: ___________ (попуњава понуђач) од _________ 

(попуњава понуђач) 2018. године, која је у прилогу Уговора и чини 

његов саставни део (Прилог 2); 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама, применом 

критеријума најнижа понуђена цена, донео Одлуку о додели уговора 

број: 404-02-98/2018-12//// од ////////////// 2018. године, којом је уговор 

доделио Понуђачу. 

 

 

Предмет Уговора 

Члан 2. 

 

Предмет Уговора је регулисање међусобних права и обавеза у вези са испоруком 

добара - унапређење мрежне инфраструктуре кроз успостављање контроле над 

мрежном инфраструктуром јавних тужилаштава, у свему према Понуди и 
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Техничкој спецификацији, а која је у прилогу Уговора и чини његов саставни 

део (Прилог 3). 

Добављач се обавезује да испоручи добра која су предмет Уговора, а Наручилац 

се обавезује да  испоручена добра прими и плати Наручиоцу уговорену цену. 

 

Уговорена цена 

Члан 3. 

 

Уговорена цена износи _____________________ (попуњава понуђач) 

(словима: __________________________________________________________ 

____________________________________) (попуњава понуђач) динара без 

ПДВ, односно ______________ (попуњава понуђач) динара са ПДВ. 

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна и у њу је урачуната цена 

предметних услуга и сви зависни трошкови. 

Средства за обавезе по Уговору обезбеђена су Законом о буџету Републике 

Србије за 2018. годину („Службени гласник РС“, број 113/17). Плаћање обавеза 

које доспевају у 2018. години биће вршено до висине одобрених апропријација 

за ту намену, у складу са законом којим се уређује буџет за 2018. годину. 

Плаћање обавеза које доспевају у 2019. години биће вршено највише до износа 

средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2019. години. 

 

 

Начин плаћања 

Члан 4. 

 

Плаћање се врши једнократно, уплатом на рачун добављача у року од 45 дана 

од дана пријема рачуна и након што Наручилац потврди и овери испоруку 

добара по прибављеном записнику коју Добављач испоставља заједно са 

рачуном. 

Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу наручиоца.  

Плаћање се врши на рачун Пружаоца услуга број: ____________________ 

(попуњава понуђач) који се води код ____________________________________  

(попуњава понуђач) банке. 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са 

могућностима извршења буџета Републике Србије. 

По исплати уговорне цене на начин одређен Уговором, престају све финансијске 

обавезе Наручиоца према Добављачу по основу и у вези са Уговором. 

  

Обавезе Добављача 

Члан 5. 

          

Добављач је дужан да: 

- Испоручи захтевана добра у свему према  Понуди, Обрасцу структуре цене и 

Техничкој спецификацији Наручиоца.  

 

Обавезе Наручиоца 

Члан 6. 
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Наручилац је дужан да: 

-Испоручиоца добара уведе у посао у року од пет дана од дана ступања на 

снагу Уговора и о томе сачини записник са Пружаоцем услуга; 

- Оверава (потврђује) записнике о испорученим добрима уколико су добра 

ипоручена; 

- Плати Испоручиоцу добара уговорену цену. 

 

Уговорени рок  

Члан 7.  
  

Рок извршења услуга из члана 2. Уговора износи не дуже од 45 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора. 

 

Средство финансијског обезбеђења испуњења уговорних обавеза 

Члан 8. 

 

Добављач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења Уговора Наручиоцу 

достави банкарску гаранцију за добро извршење посла са клаузулама неопозива, 

безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у висини од 10% 

од уговорене цене без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од уговореног рока. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико Понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. 

Ако се за време трајања Уговора промени уговорени рок, Понуђач је дужан да 

продужи рок важења банкарске гаранције. 

 

Добављач је дужан да приликом испоруке предметних добара преда Наручиоцу 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулама 

неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у 

висини од 10% од уговорене цене из члана 3. Уговора без ПДВ-а, са роком 

важења 30 (словима: тридесет) дана дужим од гарантног рока. Наручилац ће 

уновчити банкарску гаранцију уколико Добављач не извршава своје гарантне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен Уговором. Уколико Добављач не 

достави банкарску гаранцију за отклањање грешака у гарантном року, 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Чување пословне тајне 

Члан 9. 

 

Добављач је дужан да чува пословне тајне Наручиоца, као и да у оквиру својих 

активности брине о угледу Наручиоца и његове делатности. 

 

Уговорна казна 

Члан 10. 

 

Ако Добављач својом кривицом не испуни предмет Уговора у року одређеном 

у  члану 7. Уговора, дужан је да плати Наручиоцу уговорну казну у висини од 

2%о (два промила) од уговорене цене за сваки календарски дан закашњења, с 

тим што износ тако одређене уговорне казне не може бити прећи 5% (пет 

процената) од уговорене цене.  
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Наплату уговорне казне Наручилац ће извршити умањењем испостављеног 

предрачуна, без претходног пристанка Понуђача. 

Ако штета пређе износ уговорне казне из става 1. овог члана, Наручилац може 

да тражи накнаду стварне штете, а може и да раскине Уговор без обавезе према 

Понуђачу. 

 

Виша сила 

Члан 11. 

 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у 

извршењу уговорених обавеза. О датуму наступања, трајању и датуму престанка 

више силе, уговорне стране су обавезне, да једна другу обавесте писменим 

путем у року од 24 (двадесет четири) часа.  

Као случајеви више силе сматрају се природне катастрофе, пожар, поплава, 

експлозија, транспортне несреће, одлуке органа власти и други случајеви, који 

су законом утврђени као виша сила.  
 

 

Раскид Уговора 

Члан 12. 

 

У случају битних повреда одредаба Уговора или повреда које се понављају, 

Уговор може да раскине свака уговорна страна. Раскид Уговора захтева се 

писаним путем, уз раскидни рок од 30 (тридесет) дана.  

Раскид Уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана могућ је само 

уколико је друга уговорна страна претходно упозорена на битне повреде или 

повреде које се понављају и уколико исте није отклонила у остављеном року 

који мора бити разуман.  

Раскид Уговора из разлога наведених у ставу 1. овог члана може да изврши само 

уговорна страна која је своје доспеле уговорне обавезе у потпуности и 

благовремено извршила.  

 

Завршне одредбе 

Члан 13. 

 

С обзиром на то да уговорне стране Уговор закључују у међусобном поверењу 

и уважавању, исте истичу да ће га у свему извршавати према начелима 

савесности и поштења. 

На све што није регулисано Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима („Службени лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – 

одлука УСЈ и 57/89, „Службени лист СРЈ“, број 31/93 и “Службени лист СЦГ“, 

број 1/03 – Уставна повеља). 

На Уговор ће се примењивати и исти ће бити тумачен искључиво према 

прописима Републике Србије. 

Уговорне стране ће све евентуалне међусобне спорове који произилазе или су у 

вези са Уговором решавати споразумно мирним путем. 
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Уколико споразумно – вансудско решење није могуће, уговорне стране су 

сагласне, што својим потписима потврђују, да ће решавање спора поверити 

Привредном суду у Београду. 

Уговорне стране сагласно изјављују да им је Уговор прочитан и протумачен, те 

га без примедби потписују у знак своје слободно изражене воље. 

Уговор је сачињен у шест истоветних примерака од којих свакој уговорној 

страни припада по три примерка. 

 

 

 

 за Добављача  за Наручиоца 

   

_________________________  _________________________ 

, директор  Нела Кубуровић, министар 

 

 

 

 Напомена: Модел уговора понуђач и сваки члан групе понуђача треба да 

попуни, потпише и печатом овери, чиме потврђује своју сагласност са његовом 

садржином. 
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VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ 
 

 

1. Језик на којем понуда треба да буде састављена 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. Део понуде који се односи 

на Техничку спецификацију може бити састављен и на енглеском језику.  

 

2. Начин подношења понуде 

Обрасце и изјаве тражене у конкурсној документацији, односно податке који 

морају бити њихов саставни део, понуђач попуњава читко, а овлашћено лице их 

потписује и печатом оверава. 

Понуђач може поднети само једну понуду, у коверти/кутији затвореној на начин 

да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут 

отвара. На коверту/кутију понуђач лепи Пропратни образац (образац 1), у који 

уписује податке о свом тачном називу, адреси, броју телефона и факса, 

електронској пошти и имену и презимену лица за контакт. Подношење понуде 

са варијантама није дозвољено. 

 

3. Начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. 

Закона 

Понуђач може у било ком тренутку пре истека рока за подношење понуда да 

измени, допуни или опозове своју понуду писаним обавештењем, са ознаком: 

„Измена понуде“, „Допуна понуде“ или „Опозив понуде“ за јавну набавку 

добара, редни број 37/2018. Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде 

мења, односно која документа накнадно доставља. По истеку рока за 

подношење понуда понуђач не може да измени, допуни или опозове своју 

понуду. 

 

4. Обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити 

да учествује у више заједничких понуда 

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 понуђач наводи на који начин 

подноси понуду, односно да ли подноси понуду самостално, као заједничку 

понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 

5. Понуда са подизвођачем 

Понуђач који понуду подноси са подизвођачем дужан је да: 

- у Обрасцу понуде наведе податке о подизвођачу, 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; 

- за сваког од подизвођача достави доказе о испуњености услова на начин 

предвиђен у делу III-3 конкурсне документације. 

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен у 

уговору. 
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Понуђач, односно добављач, у потпуности одговара наручиоцу за извршење 

обавеза из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без 

обзира на број подизвођача. 

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

подизвођача ради утврђивања испуњености услова. 

 

6. Заједничка понуда 

Понуду може поднети група понуђача. Саставни део заједничке понуде је 

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују 

на извршење јавне набавке, а који садржи податке о  члану групе који ће бити 

носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем и опис послова сваког од понуђача из групе понуђача 

у извршењу уговора. 

Носилац посла дужан је да: 

-  у Обрасцу понуде наведе податке о свим понуђачима из групе понуђача; 

- за сваког од понуђача из групе понуђача достави доказе о испуњености услова 

начин предвиђен у делу III-4 конкурсне документације. 

Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно 

према наручиоцу. 

 

7. Захтеви у погледу начина и услова плаћања 

Плаћање се врши једнократно, уплатом на рачун добављача у року од 45 дана 

од дана пријема рачуна и након што Наручилац потврди и овери испоруку 

добара по прибављеном записнику коју добављач испоставља заједно са 

рачуном. 

Даном пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу наручиоца. Даном 

пријема сматра се дан наведен на заводном штамбиљу наручиоца.  

  

8. Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди 

Цена у понуди се исказује у динарима. 

Понуђена цена обухвата цену предметних добара и све друге зависне трошкове. 

Након закључења уговора о јавној набавци цена се не може мењати.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена која значајно одступа у 

односу на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења 

јавне набавке у складу са понуђеним условима, наручилац ће поступити у 

складу са чланом 92. Закона, односно захтеваће детаљно образложење свих 

њених саставних делова које сматра меродавним. 

 

9. Средства финансијског обезбеђења  

Све тражене банкарске гаранције морају бити безусловне, плативе на први 

позив, неопозиве и без права на приговор. 

Ниједна тражена банкарска гаранција не може садржати додатне услове за 

исплату, краће рокове од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који 

одреди наручилац или промењену месну надлежност за решавање спорова. 

Ако добављач поднесе гаранцију стране банке, та банка мора имати додељен 

кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 

(инвестициони ранг). 
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Ако се за време трајања уговора промени уговорени рок, добављач је дужан да 

продужи рок важења банкарске гаранције. 

 

9.1 Банкарска гаранција за озбиљност понуде 

Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност 

понуде у висини од 10% од понуђене цене без ПДВ, са роком важења најмање 

колико износи рок важења понуде. 

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико: 

- понуђач након истека рока за подношење понуда повуче или мења своју 

понуду; 

- понуђач којем буде додељен уговор о јавној набавци, благовремено не 

потпише уговор. 

 

9.2 Банкарска гаранција за добро извршење посла 

Понуђач је дужан да уз понуду достави писмо о намерама пословне банке да ће 

у корист Наручиоца издати банкарску гаранцију за добро извршење посла, у 

висини од 10% од уговорене цене без ПДВ, са роком важења 30 дана дужим од 

уговореног рока. 

Добављач је дужан да у року од 10 дана од дана закључења уговора о јавној 

набавци, наручиоцу преда банкарску гаранцију за добро извршење посла. 

Ако добављач не преда банкарску гаранцију у траженом року, уговор се 

закључује са одложним условом и почиње да важи од тренутка подношења 

банкарске гаранције.  

Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико добављач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором 

или уколико приликом примопредаје објекта не достави банкарску гаранцију за 

отклањање грешака у гарантном року. 

 

9.3 Банкарска гаранција за отклањање недостатака у гарантном року 

Добављач је дужан да приликом испоруке предметних добара Наручиоцу преда 

банкарску гаранцију за отклањање недостатака у гарантном року, са клаузулама 

неопозива, безусловна, наплатива на први позив и без права на приговор, у 

висини од 10% од уговорене цене без ПДВ-а, са роком важења 30 дана дужим 

од гарантног рока. Наручилац ће уновчити банкарску гаранцију уколико 

добављач не извршава своје гарантне обавезе у роковима и на начин предвиђен 

уговором.  

 

10. Тражење додатних информација или појашњења у вези са 

припремањем понуде 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да 

укаже наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у 

Конкурсној документацији, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуда. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са припремањем 

понуде заинтересовано лице ће упутити на адресу наручиоца: Министарство 

правде, Немањина 22-26, 11000 Београд, или на електронску адресу: 
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javnenabavke@mpravde.gov.rs са назнаком: Питања за јавну набавку, редни број 

37/2018. 

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 

телефоном није дозвољено. 

Наручилац ће у року од 3 дана од дана пријема захтева, одговор објавити на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима 

врши се писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом, 

као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу јавних набавки. Уколико 

наручилац или понуђач документ из поступка јавне набавке доставе путем 

електронске поште или факсом, дужни су да од друге стране захтевају да на исти 

начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да учини када 

је то неопходно као доказ да је извршено достављање.  

Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се на начин одређен чланом 

20. Закона. 

 

11. Обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 

понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно 

његовог подизвођача 

Наручилац може, приликом стручне оцене понуда, да захтева од понуђача 

додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и упоређивању 

понуда, а може да врши и контролу (увид) код понуђача односно његовог 

подизвођача. 

Наручилац може, уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских 

грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 

отварања понуда. У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна 

је јединична цена. Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, 

наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

12. Обавештење из члана 74. став 2. Закона  

 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 

права интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 

 

13. Начин и рок подношења захтева за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано лице 

које има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који 

је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 

одредбама Закона о јавним набавкама. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 

доставља Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки. 

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

против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом о јавним набавкама није 

другачије одређено. 

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 7 дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
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захтева у складу са чланом 63. став 2. Закона о јавним набавкама 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 горе поменутог рока од 7 дана, 

сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 

подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора или одлуке о обустави поступка, рок 

за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке 

на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у 

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати 

разлози за његово подношење пре истека рока за подношење захтева, а 

подносилац  захтева га није поднео пре истека тог рока. 

Захтев за заштиту права садржи: назив и адресу подносиоца захтева и лице за 

контакт; назив и адресу наручиоца; податке о јавној набавци која је предмет 

захтева, односно о одлуци наручиоца; повреде прописа којима се уређује 

поступак јавне набавке; чињенице и доказе којима се повреде доказују; потпис 

подносиоца и потврду о уплати таксе из члана 156. Закона о јавним набавкама.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона, прихватиће 

се: 

 

1) Потврда о извршеној уплати републичке административне таксе (РАТ) из 

члана 156. Закона која садржи следеће: 

- да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

- да представља доказ о извршеној уплати РАТ (у потврди мора јасно да буде 

истакнуто да је уплата таксе реализована и датум када је уплата таксе 

реализована); 

- износ: 120.000 динара; 

- број рачуна буџета: 840-30678845-06; 

- шифра плаћања: 153 или 253; 

- позив на број: ЈН 37/2018 – Министарство правде; 

- сврха: такса за ЗЗП, Министарство правде, ЈН 37/2018 

- корисник: буџет Републике Србије; 

- назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег 

је извршена уплата РАТ; 

- потпис овлашћеног лица банке. 

 

2) Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или Поште, који садржи и друге напред поменуте елементе потврде о 

извршеној уплати РАТ наведене под 1).  

 

3) Потврда издата од стране Републике Србије – Министарства финансија – 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све напред 

поменуте елементе о извршеној уплати РАТ наведене под 1) осим оних у 

алинејама 1 и 10, за подносиоце захтева за заштиту права (корисници буџетских 

средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање 
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и други корисници јавних средстава) који имају отворен рачун у оквиру 

припадајућег консолидованог рачуна трезора који се води у Управи за трезор. 

4) Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све напред 

поменуте елементе о извршеној уплати РАТ наведене под 1), за подносиоце 

захтева за заштиту права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код 

Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на 

Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 

дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

 
 


