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Наручилац: Општинска управа општине Бајина Башта 
Улица: Душана Вишића бр. 28 
Број набавке: 33/20 
Број: 404-88-3/2020 
Дaтум: 22.12.2020. године 
 
 
 На основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 
91/2019), наручилац Општинска управа општине Бајина Башта упућује следећи: 
 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –  
НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 
Назив, адреса и интернет страница наручиоца:   

Општинска управа општине Бајина Башта, Душана Вишића бр. 28, http://bajinabasta.rs/, 
позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са 
Позивом за подношење понуда. 
 
Предмет набавке: 
Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење ОШ 
"Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава". 
 
Врста наручиоца: 
Орган јединице локалне самоуправе. 

 
Врста поступка набавке: 

Набавка на коју се закон не примењује. 
 
Процењена вредност: 
363.333,00 динара без ПДВ-а. 

 
Врста предмета: 
Добра. 

 
Главна CPV ознака:  
30200000 – Рачунарска опрема и материјал. 
 
Додатна ЦПВ ознака: / 

 
Место извршења радова или испоруке добара или пружања услуга: 
Учионица у Заглавку (издвојено одељење ОШ "Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица 
за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава". 
 
Критеријуми за доделу Уговора: 
Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу уговора на основу: Цене. Уколико две или 
више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 
оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико ни након примене горе 
наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели уговора, 
наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 
писмено обавестити све привредне субјекте који су поднели понуде о датуму када ће се 
одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 

http://bajinabasta.rs/


 

 

Страна 2 од 13 

 

једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба 
наручилац ће извршити јавно, у присуству представника привредних субјеката, и то тако 
што ће називе привредних субјеката исписати на одвојеним папирима, који су исте 
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само 
један папир. Привредном субјекту чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен 
уговор. Привредним субјектима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 
записник извлачења путем жреба. 
 
Подаци о варијантама: 
Варијанте нису дозвољене. 
 
Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Општинска управа 
општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта до 28.12.2020. 
године до 11:00 часова, без обзира на начин достављања. Привредни субјект који не 
доставља понуду преко поште, предајe је на писарници Општинске управе општине Бајина 
Башта, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у 
позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену привредном 
субјекту, са назнаком да је поднета неблаговремено. Привредни субјект може да измени, 
допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се 
припрема и подноси у складу са позивом.  Пожељно је да привредни субјект не издваја из 
целине делове позива за подношење понуда које сматра непотребним, нити да им мења 
место.   
 
Понуду састављену према датом упутству, потребно је доставити у затвореној -
запечаћеној коверти са назнаком „Набавка на коју се закон не примењује (добра) бр. 33/20 
– Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење ОШ 
"Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава" – 
НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића 
бр. 28. Коверта на предњој страни мора имати заводни број привредног субјекта, а на 
полеђини мора бити оверена печатом привредног субјекта. На полеђини коверте 
привредни субјекти су обавезни да назначе назив, седиште, адресу и особу за контакт.  
Привредни субјект може да поднесе само једну понуду. Понуду доставити на српском 
језику. 
 
Место, време и начин отварања понуда: 
Поступак отварања понуда одржаће се 28.12.2020. године у 11:30 часова, у пословним 
просторијама Општинске управе општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28. С 
обзиром да је у питању набавка на коју се закон не примењује, јавног отварања понуда 
неће бити. Записник о отварању понуда привредни субјекти могу добити на њихову 
иницијативу. 
 
Рок за издавање уговора: 
Уговор, који ће бити образложен, Наручилац ће издати у оквирном року од 2 дана од дана 
доношења одлуке о додели уговора. 

 
Лице за контакт: 
Урош Нешковић, ел. пошта: javnenabavkebb@gmail.com.    
 
Напомена: 
Употреба печата није обавезна. 

mailto:javnenabavkebb@gmail.com
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ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
 

Редни 

број 

Назив добра Количина Јед. мере 

1 2 3 

I Набавка технике за просторно опремање 

учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава" 

1. 

Интерактивни сет: 

Интерактивна 

табла 88“ + зидни 

носач + УСБ кабл 

+ пројектор + 

носач пројектора 

+ ВГА кабл 

ком. 1 

2.  

Лаптоп, 15.6/i3-

1005G1/4GB/1TB/

DVDRW Black 

5Y5B 

ком. 
1 

3. Пројектор 
ком. 

1 

4. 
Носач за 

пројектор ком. 
1 

II Набавка технике за просторно опремање учионице у 

Заглавку (издвојено одељење ОШ "Душан Јерковић" 

Костојевићи) 

1. 

Интерактивни сет: 

Интерактивна 

табла 88“ + зидни 

носач + УСБ кабл 

+ пројектор + 

носач пројектора 

+ ВГА кабл 

ком. 1 

2.  
Ласерски 

штампач ком. 
1 
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Квалитет: 

 

Понуђач је дужан да понуди добра која морају задовољавати техничке и функционалне 

карактеристике и важеће стандарде у складу са условима из техничке спецификације 

конкурсне документације. 

 

Предметна добра морају бити нова и оригинална. 

 

Предметна добра морају бити упакована, од стране испоручиоца, у амбалажи и на начин 

који је прописан за ову врсту добара и који мора добра обезбедити од делимичног или 

потпуног оштећења при утовару, транспорту, претовару и ускладиштењу. 

 

Опис 

 

Сва добра морају у потпуности да одговарају захтевима наведеним у Конкурсној 

документацији. 

У цене морају бити урачунати сви припадајући трошкови.  

Понуда мора да обухвата све артикле из Спецификације добара. 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета  

 

Наручилац има право да изврши рекламацију добара у року од 3 дана од дана пријема 

добара и контроле квалитета. Одговорно лице наручиоца ће упутити писану рекламацију 

одабраном Понуђачу, који је дужан да у року од 3 дана о свом трошку преузме добро, 

изврши сервисирање у року не дужем од 45 календарских дана и о свом трошку  испоручи 

сервисирана или нова добра која су у складу са траженом спецификацијом добара. 

Уколико дође до сервисирања, у гарантном року, понуђач је дужан да достави доказ да је 

уређај сервисиран од стране овлашћеног сервиса. 

 

Место, рок испоруке и начин плаћања: 

 

Место испоруке добaра је :  Учионица у Заглавку (издвојено одељење ОШ 

"Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ 

"Свети Сава".  

Рок испоруке опреме не може бити дужи од 10 (десет) календарских дана од дана 

обостраног потписивања Уговора и достављања менице за добро извршење посла.  

Плаћање – вирмански на рачун понуђача, по испоруци, у року од не дуже од 45 

(четрдесетпет) календарских дана од дана пријема фактуре. 

Рок за испоруку опреме - добара се продужава на захтев Испоручиоца. Захтев за 

продужење рока за испоруку рачунарске опреме, Испоручилац писмено подноси 

Наручиоцу у року од 2 (два) дана од сазнања околности које утичу на уговорени рок, а 

најкасније 2 дана пре истека коначног рока за испоруку рачунарске опреме, а уз изричиту 

сагласност наручиоца. 
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Гаранција: 

Понуђач је дужан да за понуђена добра да произвођачку гаранцију, као и да достави 

неопходну техничку документацију. 

Гарантни рок за испоручена добра: по спецификацији произвођача, односно не може 

бити краћи од гарантног рока произвођача у зависности од врсте добара. 

Понуђена добра морају имати гаранцију на уређај и делове, која обухвата долазак на 

локацију корисника по уређај, бесплатан рад и делове у дужини трајања гаранције. 

Уколико дође до сервисирања у гарантном року, понуђач је дужан да достави доказ да је 

уређај сервисиран од стране овлашћеног сервиса. 

Гаранција на све понуђене уређаје обухвата долазак на локацију корисника по уређај, 

бесплатан рад и делове у дужини трајања гаранције. 
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ОБРАЗАЦ 1. – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Деловодни број привредног субјекта: ______________ од ______.______.2020. године; 
 
Назив привредног субјекта:_____________________________________________________; 
 
Адреса привредног субјекта: ___________________________; Поштански бр. __________; 
 
Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________; 
 
Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________; 
 
Текући рачун: ____________________________ код банке ________________________; 
 

ПОНУДА ЗА: 
 

Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење ОШ 
"Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава" 

 
Понуда се састоји из следећег: 

 
1. Табеларан приказ понуде. 
 

Врста добара 
Укупан износ без 

ПДВ-а 
Посебно исказан  

ПДВ-20% 
Укупан износ са 

ПДВ-ом 

1 2 3 2+3 

Набавка технике за 
просторно опремање 
учионице у Заглавку 
(издвојено одељење ОШ 
"Душан Јерковић" 
Костојевићи) и учионица за 
целодневну наставу у ОШ 
"Свети Сава" 

  

 

 
Словима: ( __________________________________________________________________ ) 
 
2. Рок важења понуде ______ календарских дана (не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда); 
3. Начин плаћања је вирмански; 
4. Плаћање је у року од 45 бескаматних календарских дана од дана испостављања 
фактуре за испоручена добра; 
5. Рок испоруке добара: _____ календарских дана од дана обостраног потписивања 
уговора  (не дуже од 10 (десет) календарских дана); 
 
 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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ОБРАЗАЦ 2.  –  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење 
ОШ "Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети 

Сава", број набавке 33/20 

 

Редни 

број 

Назив добра Количина Јед. мере 
Јед. цена 

без ПДВ-а 

Јед. цена 

са ПДВ-ом 

Укупно без 

ПДВ-а 

Укупно са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6=3х4 7=3х5 

I Набавка технике за просторно опремање 

учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава" 

1. 

Интерактивни сет: 

Интерактивна 

табла 88“ + зидни 

носач + УСБ кабл 

+ пројектор + 

носач пројектора 

+ ВГА кабл 

ком. 1 

    

2.  

Лаптоп, 15.6/i3-

1005G1/4GB/1TB/

DVDRW Black 

5Y5B 

ком. 
1 

    

3. Пројектор 
ком. 

1 
    

4. 
Носач за 

пројектор ком. 
1 

    

II Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку  

(издвојено одељење ОШ "Душан Јерковић" Костојевићи) 

1. 

Интерактивни сет: 

Интерактивна 

табла 88“ + зидни 

носач + УСБ кабл 

+ пројектор + 

носач пројектора 

+ ВГА кабл 

ком. 1 

    

2.  
Ласерски 

штампач ком. 
1 
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Напомена: У цену урачунати транспорт добара која су предмет набавке, уградњу и обуку. 

 

                           УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а (I+II):   _____________________   
     

                                                                              ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 
 

                             УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом (I+II):  _____________________ 
 
 
Упутство: Привредни субјект је обавезан да у обрасцу 2. (структура цене) прецизно 

наведе: 
                       - цену по јединици мере са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а; 
                       - цену по јединици мере са свим трошковима са обрачунатим ПДВ-ом; 
                       - укупан износ без ПДВ-а који се добија множењем количине са ценом по 
јединици мере без ПДВ-а; 
                       - укупан износ са ПДВ-ом који се добија множењем количине са ценом по 
јединици мере са ПДВ-ом; 
                       - укупан износ са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а; 
                       - посебно исказан износ ПДВ-а; 
                       - укупан износ са ПДВ-ом. 

 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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ОБРАЗАЦ 3. - ИЗЈАВА ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ 

ПРИМЕЊУЈЕ 
 

 
    Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђујем да Привредни субјект ___________________________________ 
(навести назив привредног субјекта), матични број: ________________, пиб: 
_______________ у поступку набавке на коју се закон не примењује број 33/20 – Набавка 
технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење ОШ "Душан 
Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава", испуњава 
критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта и то: 
 

1. У периоду од претходних пет година од дана истека рока за подношење понуда није 
правоснажно осуђен, осим ако правоснажном пресудом није утврђен други период 
забране учешћа у поступку набавке; 

 

2. Законски заступник привредног субјекта у периоду од претходних пет година од дана 
истека рока за подношење понуда није правоснажно осуђен, осим ако правоснажном 
пресудом није утврђен други период забране учешћа у поступку набавке; 

 

3. Да је измирио све своје доспеле обавезе пореза; 
 

4. Да је измирио све своје доспеле обавезе доприноса за обавезно социјално осигурање; 
 

5. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области заштите животне средине; 
 

6. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области социјалног права; 
 

7. Да према свом сазнању није повредио обавезе у области радног права; 
 

8. Да није свестан неког сукоба интереса због свог учествовања у поступку набавке; 
 

9. Да није покушао да изврши непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, 
није дошао до поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 
набавке и није доставио обмањујуће податке који могу да утичу на одлуке које се тичу 
искључења привредног субјекта, избора привредног субјекта или доделе Уговора. 

 
 
 

 

 
Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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ОБРАЗАЦ 4. - ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

  

  

У складу са чланом 138. Закона o јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 91/2019), 
привредни субјект ____________________________________________________________ 
(навести назив привредног субјекта), 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 привредни субјект 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 привредном субјекту надокнади трошкове израде узорка или 
модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове 
прибављања средства обезбеђења, под условом да је привредни субјект тражио накнаду 
тих трошкова у својој понуди.   

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис овлашћеног лица/ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР О НАБАВЦИ ДОБАРА 
-Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење 

ОШ "Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ 
"Свети Сава"- 

  
 Закључен у Бајиној Башти између: 
 
1. Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, 31250 
Бајина Башта, Матични број: 07355866, ПИБ: 101960656, коју заступа в. д. начелника 

Александра Ковачки као Наручилац добара (у даљем тексту – Наручилац), с једне стране 
и 
 
2. ______________________________, ул. _________________________ бр. ________ из 

________________, матични број: _________________, ПИБ: ___________________, кога 

заступа директор/предузетник _______________________, као Добављача добара              

(у даљем тексту – Добављач), с друге стране, којим су се уговорне стране споразумеле о 

следећем:  

-УВОДНЕ ОДРЕДБЕ– 
 

- да је Наручилац, на основу члана 27. став 1. Закона о јавним набавкама (''Службени 
гласник РС'', бр. 91/2019) и на основу позива за подношење понуда за набавку добара – 
Набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку (издвојено одељење ОШ 
"Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ "Свети Сава" бр. 
33/20 спровео поступак набавке на који се Закон не примењује по одлуци Наручиоца бр. 
404-88-2/2020 од 21.12.2020. године; 
-  да је Добављач доставио понуду број _____________ од _________, која у потпуности 
одговара захтевима Наручиоца из Позива за подношење понуда и која чини саставни део 
овог уговора; 
- да је Наручилац на основу понуде Добављача и Одлуке о додели уговора број 
____________________ од _______________ изабрао Добављача, чиме  су  се стекли  
услови  за  закључење Уговора. 
 
Довављач ће добра из предметног уговора испоручити самостално. 

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет уговора, је набавка технике за просторно опремање учионице у Заглавку 

(издвојено одељење ОШ "Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну 

наставу у ОШ "Свети Сава" свему према понуди добављача број ________ од ________ 

2020. године, која је саставни део овог уговора. 
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ИСПОРУКА ДОБАРА 

      Члан 2. 

 Добављач се обавезује да испоруку добара која су предмет ове јавне набавке 

изврши у року од ______ календарских дана на адресу: Учионица у Заглавку (издвојено 

одељење ОШ "Душан Јерковић" Костојевићи) и учионица за целодневну наставу у ОШ 

"Свети Сава". 

Члан 3. 

 Добављач се обавезује да приликом испоруке добара која су предмет овог уговора 

достави Наручиоцу целокупну пратећу документацију (сертификацију произвођача, 

упутство за коришћење, гаранцију и друго). 

      Члан 4. 

 У случају неоправданог кашњења у погледу уговореног рока испоруке из члана 2. 

овог уговора, Добављач је дужан да плати Наручиоцу уговорену казну од 1‰ за сваки дан 

закашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи износ од 5% од укупне 

уговорене вредности. 

      Члан 5. 

 Добављач је дужан да благовремено обавести Наручиоца о тачном дану и времену 

испоруке и то најмање 24 часа пре планиране испоруке. 

      Члан 6. 

 
Добављач гарантује за квалитет и исправност испоручених добара у складу са 

произвођачком декларацијом и са захтевима овлашћеног лица. 

Уколико испоручена Добра не одговарају условима из претходног става овог члана, 

уговорне стране су сагласне да Наручилац преко свог овлашћеног лица може одбити 

њихов пријем и вратити их Добављачу о трошку Добављача. 
 

Добављач се обавезује да у гарантном року произвођача добара која су предмет 
набавке отклања недостатке или изврши замену неисправних добара о свом трошку. 

 

Члан 7. 

Наручилац је дужан да Добављачу стави приговор на количину односно квалитет, 

уколико постоји, одмах приликом преузимања Добара. 

 

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 8. 

Укупна уговорена цена без ПДВ-а износи ____________ динара, што са ПДВ-ом 

износи __________ динара. 
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Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна за  време важења уговора. 
        

Члан 9. 

Наручилац ће плаћање извршити у року од 45 бескаматних календарских дана од 

дана пријема фактуре и отпремнице/записника о примопредаји добара потписане од 

стране овлашћених лица, уплатом на текући рачун Добављача број 

__________________________ отворен код банке ___________________________. 

Плаћање ће се извршити према стварно испорученим количинама робе. 

 

  ГАРАНТНИ РОК И РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА 

 

Члан 10. 

Добављач даје произвођачку гаранцију за квалитет и исправност испоручених 
добара. 

 

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 11. 

Евентуално настала спорна питања из овог уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно, а ако не постигну споразум настали спор ће се решавати пред надлежним 

судом. 

Члан 12. 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 

овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, и други 

важећи прописи. 

Члан 13. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих наручилац задржава 

2 (два) примерка. 

 
 Наручилац: 

 
 Добављач: 

М.П. ________________________ М.П. ________________________ 
 Начелник Општинске 

управе општине Бајина 
Башта 

  

 
                                                                                             


