
 

Република Србија  
Општина Косјерић 

Општинска управа 

 
Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 
 +381 (0) 31 78 14 60    

e-mail: nacelnik.uprave.kosjeric@gmail.com 

 Број: 404 – 7/2016 
26.01.2016.године 
К О С Ј Е Р И Ћ 

 
 
 ПРЕДМЕТ: Позив за достављање понуде;- 
 

У прилогу акта, достављамо Вам образац понуде са Техничким карактеристикама 
услуга - услуга одржавања и поправки персоналних рачунара, рачунарске 
опреме,рачунарскемреже, мрежнеопреме и репрографских уређајавангарантногрока, 
Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона о јавним набавкама и Модел 
уговора. У складу са истим потребно је да нам доставите понуду на обрасцима који су у 
прилогу позива. Сви обрасци морају бити попуњени, потписани и печатом 
оверени.Моделуговорапредстављасадржинууговоракојићебитизакљученсаизабранимпону
ђачем. 
 Понуду доставити у затвореној коверти на адресу Општине Косјерић, Ул. Олге 
Грбић 10, са назнаком: ,,Понудазајавнунабавкууслуга одржавања и поправки 
персоналних рачунара, рачунарске опреме и репрографских уређаја - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
 
 Рок за достављање понуда је  29.01.2016. године до 13,00 часова. 

 Отварање понуда ће се спровести 29.01.2016. године у 14,00 часова, у 
просторијама Општинске управе Косјерић, у канцеларији број 26.   
 

Критеријум за доделу уговора је „најнижа понуђена цена“, с тимштосе у 
обзирузимаценабез ПДВ-а.  

У случају да два или више понуђача имају исту цену, предност ће се дати понуђачу 
чија је понуда прва пристигла. 

 
У поступку отварња понуда могу активно учествовати само овлашћени 

представници понуђача. 
Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању поступка 

отварања благовремених понуда, неблаговремену понуду вратити неотворену понуђачу, 
уз назнаку да је поднета неблаговремено. 

Понуђачима који не буду учествовали у поступку отварања понуда биће 
достављен записник о отварању понуда, најкасније 3 дана од дана отварања. 
 Одлуку о доделиуговорадонеће председник општине Косјерић, у року од 3 дана од 
дана отварања понуда. 
Уговор о набавци ће закључити председник општине Косјерић са најповољнијим 
понуђачем којем је уговор додељен, у року од 3 дана од дана доношења одлуке о додели 
уговора. Уговор производи правно дејство од дана обостраног потписивања, а уговорне 
обавезе трају до 31.03.2016. године. 

Комуникација између понуђача и наручиоца врши се искључиво писаним 
путем. 

Контакт особа: Јелица Тодоровић,   
Број факса : 031/781-441  
Е - mail адреса:ekologija@kosjeric.rs. 
НАЧЕЛНИК УПРАВЕ, 

mailto:sportiomladina@kosjeric.rs


                                                                                                              Душко Ђорђевић 



ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

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  
 

Цена услуга по радном сату без ПДВ-а  
 

 

Цена услуга по радном сату са ПДВ-ом 
 

 

Рок и начин плаћања 
 

Максимално 45 дана од дана достављања 
рачуна,на текући рачун извршиоца услуга 

 
Рок важења понуде  
(не може бити краћи од 30 дана од дана 
отварања понуда) 
 

 
......... дана од дана отварања понуда 

 

Динамика извршења услуге  
 

Услуге ће се извршавати сукцесивно у току 
радног времена наручиоца, радним данима 
од 07,00 до 15,00 часова, а по потреби и 
после радног времена наурчиоца 

Место извршењауслуга 
 

На адреси наручиоца, у Косјерићу, Ул. Олге 
Грбић 10, а по потреби и на адреси 
извршиоца 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
Напомене: 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  



 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА, 

 У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 
 
 

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 _____________________________________________у поступкунабавке услуга услуга 
одржавања и поправки персоналних рачунара, рачунарске опреме,рачунарскемреже, 
мрежнеопреме и репрографских уређајавангарантногрока, испуњавасвеусловеизчл 75. и 76. 
Закона, односноусловедефинисане у позиву и техничкојспецификацијизапредметнунабавку, 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 измириодоспелепорезе, доприносе и другејавнедажбине у 
складусапрописимаРепубликеСрбије 
(илистранедржавекадаимаседиштенањенојтериторији) и 

4) Понуђач је поштоваообавезекојепроизлазеизважећихпрописа о заштитинараду, 
запошљавању и условимарада, заштитиживотнесредине, као и 
данемазабрануобављањаделатности, којајенаснази у времеподношењапонуде; 

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

 



ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ 

Подпредметномуслугомподразумевасесервисирање и одржавањерачунара, 
рачунарскеопреме и рачунарскемрежевангарантногрока. 

Понуђачједужанда, попотреби, сервисира и одржава и 
другурачунарскуопремуНаручиоца, којанијенаведена у техничкојспецификацији. 

Сервисирање и одржавањепредметнеопреме, поправилу, вршићесе у 
просторијамаседиштаНаручиоца. 

Понуђачједужандавршиуслугутехничкогодржавања и 
сервисирањапостојећерачунарскеопреме, рачунарскихсистема, мреже и 
рачунарскихпериферијау  просторијама у објектимаНаручиоца. 

Сервисирањерачунара и перифернерачунарскеопреме, укључујући и штампаче и  
скенере, подразумева: 

• прегледстањасвихрачунарскихкомпоненти у кућиштурачунара, 
• дијагностикукварапојединачнихкомпоненти и 

поступањепопредвиђенимпроцедурама, 
• заменаоштећенихкомпоненти, 
• уградњановихкомпоненти, 
• чишћењерачунара и перифернеопремеодпрашине, 
• инсталацијуоперативногсистема, 
• подешавањерадногокружењарачунара, 
• повезивањерачунарасаперифернимуређајима, 
• подешавањеклијентскихналога у систем и враћањераднихстаницарачунара у 
домен, 
• помоћкорисницима у раду, 
• транспортрачунарскеопреме и пуштање у раднарадномместукорисника. 

 Понуђачједужандавршиуградњурезервнихделова, у постојећуопремуНаручиоца, 
којајепредметодржавања. 

Одржавањемреже и мрежнеопремеподразумева: 
• израду и поправкурачунарскемреже и пасивнемрежнеопреме, 
• асистенцију у одржавању, ажурирању и управљању layer 2 и layer 3 
switchevima Cisco 
• асистенцију у одржавању, ажурирању и управљању wireless 
инфраструктуром Cisco 
• другерадњепоналогуНаручиоца. 

- ПонуђачједужандаНаручиоцупружитехничкуподршкутелефоном, е-
mailom и путемдаљинскогприступа, у периодуод 07,00 до15,00 сати, 
раднимданима. 

- Услугаодржавањарачунара, рачунарскеопреме и 
рачунарскемрежећесевршитиискључивоназахтевНаручиоца, сукцесивно, 
премапотребама и финансијскиммогућностима. 

- Квалитетпредметнеуслугеморабити у складусанормативима, стандардима и 
техничкимпрописимакојиважезаовуврступосла. 

- Понуђачједужандапривршењупредметнеуслугеуграђујеискључивооригиналнерезер
внеделове, штодоказујесертификатомпроизвођачаделова. 

- Предметнауслугаподразумевадијагностику, заменудела - уградњуновогдела, 
пробнирадуређаја. 

- Понуђачсеобавезуједасе, уколикојекварпријављендо 12 сати, одазовеистогдана, а 
уколикојекварпријављенпосле 12 сати, истогданаилинаредногдана. 
Начинпријавеквараможебитипутем е-maila, wеbsitea 
(путемрегистрацијенасајтупонуђача), у писанојформи и, изузетно, у 
хитнимслучајевима, путемтелефона. 



- Понуђачсеобавезуједа, позахтевуНаручиоца, организујерадсервиснеслужбе и 
ванрадногвремена, у ранијенајављенимтерминима. 

- Предметнауслугаморабитиизвршена у рокудо 48 сатиодизласканатерен и 
констатовањаквара. 

- Гарантнирокзаизвршенеуслугенеможебитикраћиод 12 (дванаест) 
месециодданаизвршенеуслуге. 

- Гарантнирокзауграђенирезервнидео, односноматеријал, 
неможебитикраћиодгаранцијепроизвођача. 

НАПОМЕНА: 
Имајући у виду да је обим предметне услуге немогуће унапред предвидети, Наручилац 

је одредио максималну вредност уговора, док исказане цене – вредности представљају основ за 
примену критеријума. 

 



 

  

Република Србија  
Општина Косјерић 
 

 
Олге Грбић 10 

31260 Косјерић 
 +381 (0) 31 78 14 60    

e-mail: predsednik@kosjeric.rs 

 
 Број: 404 – 7/2016 
.................2016. године 
К О С Ј Е Р И Ћ 
 

 
МОДЕЛ УГОВОРА  

o набавци услуга одржавања и поправки персоналних рачунара, рачунарске опреме, 
рачунарске мреже, мрежне опреме и репрографских уређаја 

 
 
Закључен између: 
 
 1. ОПШТИНЕ КОСЈЕРИЋ, Олге Грбић број 10, Матични број 07357826, ПИБ 101090852, 
текући рачун  840 – 111640-52, Управа за трезор, Телефон 031/ 781 – 460, Телефакс 031 / 
781- 441,  коју заступа председник општине Косјерић, Милијан Стојанић,  с једне стране, (у 
даље тексту: НАРУЧИЛАЦ), 
и 
 ................................................................................................ 
са седиштем у ............................................, улица .........................................., 
ПИБ:.......................... Матични број: ........................................ 
Број рачуна: ............................................ Назив банке:......................................, 
Телефон:............................Телефакс: 
кога заступа...................................................................  
(у даљем тексту: ИЗВРШИЛАЦ), 
 
Основ уговора:  
ЈН Број: 2.2.6/2015 и 404 – 7/2016 
Број и датум Одлуке о додели уговора: број: 404 – 7/2016  од  .............2016. године 
Понуда изабраног понуђача  број: ........... од ...........2016. године 
 
 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора је услуга одржавања и поправки персоналних рачунара, 
рачунарске опреме, рачунарске мреже, мрежне опреме и репрографских уређаја ван 
гарантног рока, за потребе Наручиоца, (у даљем тексту: услуга), према техничким 
карактеристикама и прихваћеној понуди Извршиоца, број: ........... од ...............2016. 
године, које чине саставни део овог уговора. 

Члан 2. 
 

Цена услуга из члана 1. овог уговора, износи за услуге поправки и одржавање 
рачунара, рачунарске опреме, рачунарске мреже, мрежне опреме и репрографских 
уређаја ....................... динара, без ПДВ-а, односно ....................... динара, са ПДВ-ом за 
радни сат. 

Уговорене цене су фиксне и не подлежу променама. 
  Уговорне стране су сагласне да ће услуге које су предмет овог уговора Наручилац 

користити сукцесивно, према потребама и финансијским могућностима, а највише до 



 

износа процењене вредности позиције у Привременом плану набавки, без урачунатог 
пореза на додату вредност. 

Наручилац задржава право да не реализује у потпуности вредност из става 3. овог 
члана, уколико потреба за вршењем предметних услуга буде мањег обима. 

Члан 3. 
 

Извршилац се обавезује да, уколико је Наручилац пријавио квар до 12 сати, време 
одазива буде истог дана, а уколико је квар пријављен после 12,00 сати, време одазива 
буде истог дана или наредног дана. 

Извршилац је сагласан да Наручилац може затражити вршење услуге изван 
редовног радног времена, у раније најављеним терминима. 

Уговорне стране су сагласне да се пријава квара може извршити електронским 
путем, факсом или поштом (допис), уз обавезну потврду пријема од стране Извршиоца. 

Извршилац се обавезује да услуге које су предмет овог уговора, изврши у року од  
............... часа од момента изласка на терен, односно констатовања квара. 

 
Члан 4. 

 
У случају да се укаже потреба за услугом сервисирања, односно заменом 

резервног дела, који нису специфицирани у обрасцу понуде, Извршилац ће доставити 
Наручиоцу посебну конкретну понуду на коју ће Наручилац дати писану сагласност. 

Члан 5. 
 

Извршилац је дужан да обезбеди гаранцију: 

- за извршену услугу, у трајању од месеци од дана извршене услуге и 

- за уграђене делове, у складу са гаранцијом произвођача. 

Члан 6. 
 

Извршилац се обавезује да услугу која је предмет овог уговора, изврши у договору 
са Наручиоцем, стручно и квалитетно, у уговореном року, у складу са понудом, техничким 
карактеристикама, нормативима, стандардима и техничким прописима који важе за ову 
врсту посла, сопственом опремом, алатом и радном снагом и материјалом који ће бити 
набављен од добављача, кога ће Наручилац изабрати у посебном поступку. 

Извршилац се такође обавезује да, при вршењу предметне услуге, користи 
искључиво оригиналне резервне делове, чију оригиналност доказује сертификатом 
произвођача делова, који прилаже уз радни налог, односно фактуру. 

У случају да вредност поправке прелази 30% укупне вредности опреме, 
Извршилац је дужан да за вршење конкретне услуге тражи писану сагласност Наручиоца. 

 
Члан 7. 

 
Наручилац ће признати набавну вредност резервних делова и потрошног 

материјала по улазној фактури коју извршилац доставља, у сваком појединачном случају, 
уз фактуру и радни налог. 

 
Члан 8. 

 
Уговорне стране су сагласне да, у случају када Наручилац констатује да извршене 

услуге нису одговарајућег квалитета или нису фактурисане по уговореној цени, односно 
да уграђени материјал или резервни део има недостатке, Извршилац неће остварити 
право на наплату услуга. 

Извршилац се обавезује да одмах поступи по оправданим примедбама Наручиоца 



 

које се односе на квалитет извршене услуге и уграђених делова и материјала и да их, о 
свом трошку, отклони одмах, а најкасније у року од 24 (двадесет четири) часа од момента 
пријема рекламације. 

Члан 9. 
 

Одговорност за штету која настане због вршења услуге сноси Извршилац. 
 

Члан 10. 
 

Наручилац се обавезује да плаћање услуге која је предмет овог уговора врши на 
текући рачун Извршиоца по окончаном послу, у року не дужем од 45 календарских дана од 
дана пријема исправне фактуре. 

Извршилац је дужан да, уз фактуру, достави радни налог са прецизним подацима о 
извршеној услузи и уграђеним резервним деловима и потрошним материјалом, потписан 
од стране лица Наручиоца, које је наручило услугу, са сертификатом произвођача 
резервног дела који је уграђен. 

Члан 11. 
 

За неблаговремену уплату из члана 10. овог уговора, Извршилац ће обрачунати 
камату по стопи коју примењује његова пословна банка у случају кашњења у извршењу 
доспелих обавеза. 

Члан 12. 
 

Уколико услугу која је предмет овог уговора својом кривицом не изврши у року из 
члана 3. уговора, Извршилац се обавезује да Наручиоцу плати уговорну казну у висини од 
0,2% (процената) од укупне вредности уговореног посла, за сваки дан кашњења, с тим да 
износ тако одређене казне не може бити већи од 5% (процената) укупне вредности 
уговореног посла. 

Делимично извршење уговорне обавезе не искључује обавезу Извршиоца да плати 

уговорну казну. 

Члан 13. 

 

Извршилац неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у 

вршењу услуге. Извршилац ће платити само део уговорне казне који је сразмеран његовој 

кривици, ако докаже да је само делимично крив за кашњење. 

Члан 14. 

 

Уколико је због кашњења Извршиоца у вршењу услуге претрпео штету која је већа 

од износа уговорне казне, Наручилац може да, уместо уговорне казне, од Извршиоца 

захтева накнаду штете, односно, поред уговорне казне, може да захтева и разлику до 

пуног износа претрпљене штете. 

Члан 15. 
 

Извршилац је дужан да предметне услуге, по правилу, врши у просторијама 
Наручиоца. 

У случају када услугу није могуће извршити у просторијама Наручиоца, Извршилац 
је дужан да услугу врши у свом сервису, при чему сноси трошкове транспорта уређаја на 
којем се врши услуга, као и све друге припадајуће трошкове. 

За уређаје које, из техничких разлога, није могуће транспортовати у сервис 
Извршиоца, Извршилац је дужан да услугу пружи у просторијама Наручиоца. 

Уколико извршилац није у могућности да пружи неку од услуга из понуде у свом 



 

сервису, дужан је да обезбеди пружање услуга у сервису са чијим избором се мора 
сагласити Наручилац. 

Све евентуалне трошкове који настану сходно наведеном у ставу 4. овог члана, 
сноси Извршилац. 

Члан 16. 
 

У случају да се сервисирање, односно поправка апарата, односно уградња 
резервног дела, не може завршити у року од 7 (седам) календарских дана од дана 
преузимања од стране Извршиоца, Извршилац је дужан да, ако то захтева Наручилац, 
достави Наручиоцу на коришћење други уређај истих или сличних карактеристика, док се 
не оконча процедура сервиса, односно поправке. 

 
Члан 17. 

 
Извршилац се обавезује да све податке до којих дође током реализације посла, 

који је предмет овог уговора, чува као пословну тајну, да податке неће копирати ни 
употребити на било који начин и по престанку важења овог уговора, као и да ће поштовати 
интерна акта Наручиоца којима су регулисани унутрашњи ред и организација. 

 
Члан 18. 

 
Овај уговор се закључује за период од три месеца, рачунајући од дана закључења 

уговора. 

Утрошком средстава Наручиоца у износу из члана 2. став 2. овог уговора, пре 

истека рока из става 1. овог члана, овај уговор престаје да важи, о чему Наручилац 

обавештава Извршиоца. 
Уговорне стране су сагласне да ће обавезе, односно услуге које су предмет овог 

уговора, а које доспевају у наредном буџетском периоду бити реализоване највише до 
износа средстава која ће за ту намену бити одобрена у том буџетском периоду. 

Уговорне стране су сагласне да свака уговорна страна може, у писаној форми, да 
откаже уговор, пре истека рока из става 1. овог члана, уз отказни рок од 30 (тридесет) 
дана. 

Отказни рок тече од дана пријема отказа. 

Члан 19. 
 

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 
овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима, и 
прописа који регулишу предметну материју. 

Члан 20. 

 

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове решавају споразумно. 

Уколико то није могуће, уговарају месну надлежност стварно надлежног суда у 
Ужицу. 

Члан 21. 
 

Овај уговор сачињен је у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна 

страна задржава по 2 (два) примерка. 

 
ЗА ИЗВРШИОЦА,  ЗА НАРУЧИОЦА, 

  ПРЕДСЕДНИК 
  Милијан Стојанић 
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