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На основу мишљења Управе за јавне набавке број 011-00-68/68 од 08.11.2010. године, а 
ускладу са чланoм 7. Став 1. Тачка 2. подтачка а) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/2012) и у складу са Упутством za спровођење набавке опреме у оквиру 
Темпус и Еразмус мундус пројеката који је упутила Национална Темпус канцеларије у Београду, 
припремљена је документација за достављање понуде: 
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I 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

НИШ, Универзитетски трг број 2, 18000 Ниш 
ПОЗИВ 

за прикупљање понуда у поступку за обједињену набавку рачунара, софтвера, литературе 
и метеоролошке станице за потребе партера на  ЕРАСМУС+ пројекту  

бр. 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP  
„Development of master curricula for natural disasters risk management in the Western Balkan 

countries” (NatRisk) 
 Предмет набавке је обједињена набавка рачунара, софтвера, литературе и метеоролошке 
станице за потребе партнера Универзитет у Нишу, Универзитет одбране у Београду, 
Криминалистичко-полицијска академија  на Eрасмус+ ПРОЈЕКТУ- NatRisk, број набавке 
1/2017. 
 Право учешћа имају сва правна и физичка лица која поднесу доказе из члана 77. Закона о 
јавним набавкама којим доказују испуњавање услова из члана 75. Закона. 
 Уз понуду и доказе, детаљније наведене у конкурсној документацији, понуђач је дужан да 
достави и друга тражена документа и обрасце садржане у конкурсној документацији. 

Увид у конкурсну документацију и њено преузимање може извршити представник 
понуђача, са уредним писаним овлашћењем, сваког радног дана, у времену од 9,00 до 14,00 
часова, у просторијама Универзитета у Нишу, Универзитетски трг број 2, 18000 Ниш, почев од 
дана објављивања јавног позива на сајту Универзитета или је заинтересовани понуђачи могу 
тражити електронским путем упућивањем захтева за документацијом на следећe е-мејл адресу 
(захтев мора бити послат на адресу):  markoz@ni.ac.rs., gocad@ni.ac.rs. 

Рок за подношење понуде је 30 (тридесет) дана од дана објављивања Конкурсне 
документације на веб сајту Универзитета у Нишу и порталу Управе за јавне набавке, односно 
12.04.2017. године до 12.00 часова, без обзира на начин доставе. 
 Неблаговремене, незапечаћене и непотпуне понуде неће бити разматране. 
 Понуда мора бити сачињена на оригиналном преузетом обрасцу и према приложеном 
упутству, јасна и недвосмислена, са важношћу од најмање 60 дана од дана јавног отварања 
понуда, откуцана или исписана штампаним словима, неизбрисивим мастилом, потписана од 
стране овлашћеног лица и оверена печатом. 
 Свака страница документације коју понуђач доставља Наручиоцу, мора бити парафирана 
од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
 Понуда се подноси на српском језику. 
 Понуђач је дужан да, уз понуду, достави гаранцију за учешће у поступку, у свему како је 
то дефинисано конкурсном документацијом. 
 Понуде доставити на адресу: Универзитет у Нишу, Универзитетски трг број 2, 18000 
Ниш, у запечаћеној коверти, са назнаком: "Понуда за набавку опреме на ЕРАСМУС+ 
ПРОЈЕКТУ- NatRisk, број набавке 1/2017- не отварати". 
 На полеђини коверте обавезно навести тачан назив и адресу понуђача, име и презиме 
особе за контакт и број телефона. 

Јавно отварање понуда обавиће се истог дана након истека рока за подношење понуда, 
односно у среду 12.04.2017. године у 12.30 часова, на адреси Наручиоца: Универзитет у Нишу, 
Ниш, Универзитетски трг број 2, приземље, сала број 8. 

Отварању понуда могу да присуствују овлашћени представници понуђача, са уредним 
писаним овлашћењем, које ће се предати комисији наручиоца пре отварања понуда. 
            Избор најповољнијег понуђача биће објављен на основу критеријума "најнижа понуђена 
цена''. 
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 Наручилац ће у року од 10 (десет) дана од дана јавног отварања понуда донети одлуку о 
избору најповољније понуде, односно додели уговора за предметну јавну набавку. 
 Сва додатна обавештења у вези са овим јавним позивом заинтересовани понуђачи могу 
тражити електронским путем упућивањем захтева на следећу е-мејл адресу: markoz@ni.ac.rs, 
gocad@ni.ac.rs. 

Додатне информације понуђачи могу тражити најкасније пет (5) дана пре истека рока за 
подношење понуда. Наручилац ће у року од три (3) дана од пријема захтева доставити одговор у 
писменом облику и истовремено ће ту информацију доставити свим другим понуђачима који су 
примили конкурсну документацију. 
 

 

                                                                  Комисија за обједињену набавку опреме 
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II 
УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
Понуђачи морају испуњавати све услове за учешће у поступку набавке одређене Законом 

о јавним набавкама, а понуду у целини припремају и подносе у складу са документацијом и 
позивом, у супротном, понуда се одбија. 

Право на учешће у поступку има понуђач који испуњава услове прописане чланом 75. 
Закона о јавним набавкама, односно ако: 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за учешће правних лица у поступку јавне набавке, сагласно чл. 75 

Закона о јавним набавкама су: 
1) да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар,  
2) да он и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као чланови 
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде, кривична 
дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре,  
3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији,  
4) да су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 
 
 ДОДАТНИ УСЛОВ 
1) Финансијски капацитет – Доказ: да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања 

позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки није био неликвидан. Понуђач није у 
обавези да доставља овај доказ уколико су подаци јавно доступни на интернет страници 
Народне банке Србије 
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Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

1. 

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

 

 

 

 

 

ИЗЈАВА (Образац 7. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и 
став 2. ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 
документацијом 

 

 

2. 

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

3. 

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

4. 

Да је поштовао обавезе које 
произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне 
средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази 
у време подношења понуде (чл. 75. 
ст. 2. ЗЈН). 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ ИЗЈАВА (Образац 7. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом понуђач 
под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава 
додатне услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом.  

 

 

 

 

Да понуђач у периоду од шест 
месеци пре објављивања позива за 
подношење понуда на Порталу 
јавних набавки није био неликвидан 
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 

одговарајућег регистра. 
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова – Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда 
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва 
или огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за 
кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда 
не обухвата податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног 
кривичног одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И 
УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно 
седиште представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице 
није осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 
којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог 
криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе 
МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела 
против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 
може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског заступника). 
Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 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 (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3)Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу обавезних 

услова  - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле 
порезе и доприносе и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по 
основу изворних локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази 
у поступку приватизације.  

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из 
члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 
испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 
којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Испуњеност обавезних услова и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (образац Изјаве 
дат у конкурсној документацији) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
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потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона, 
дефинисане овом конкурсном документацијом.  

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

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача дат у конкурсној документацији), потписану од стране 
овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

Наручилац ће захтевати, пре доношења Одлуке о додели уговора, од понуђача чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на 
увид доказе (оригинале или оверене фотокопије) прописане ЗЈН за доказивање испуњености 
обавезних услова и додатних услова. Рок за достављање је 5 (пет) дана од дана достављања 
захтева. 

Понуђач чија је понуда оцењена као најповољнија није дужан да доставља на увид доказе 
који су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, 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.  

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој промени у 
вези са испуњавањем 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.  

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од пет дана од дана настанка промене 
у било којем од података у вези са испуњавањем услова, о тој промени писаним путем обавести 
Наручиоца и да је документује на прописани начин.  

Понуђач који је регистрован у регистру који води Агенција за привредне регистре може да 
достави Потврду Агенције за привредне регистре да је уписан у Регистар понуђача или у понуди 
наведе интернет страницу на којој су подаци о испуњености услова из чл. 75. ст. 1. од тач. 1) до 
тач. 4), јавно доступни. 

 
ПОДАЦИ О НАДЛЕЖНИМ ОРГАНИМА ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ 
ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ. А КОЈИ СУ  ВЕЗАНИ ЗА 
ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ    
   
 Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 

финансија    
 Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 

средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине.   
 Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 

рада, запошљавања и социјалне политике.  
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III 
УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуда мора бити сачињена на српском језику, у писаном облику. 
Наручилац дозвољава да се део понуде који се односи на техничке карактерситике, 

квалитет и техничку документацију да на енглеском језику.  
 
ПОДАЦИ О ОБАВЕЗНОЈ  САДРЖИНИ ПОНУДЕ 
Понуђач може да поднесе само једну понуду са доказима о испуњености услова из 

конкурсне документације. 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, 

на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуда се сматра потпуном и исправном ако понуђач поднесе доказе о испуњености 

услова који су наведени у Образцу за оцену испуњености услова које понуђач мора да испуни и 
у сладу са Упутством о начину на које се доказује испуњеност услова. 

 
ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАЗАЦА ДАТИХ У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 

Образци у конкурсној документацији морају бити исправно попуњени, потписани и 
оверени. 

 
ПАРТИЈЕ 
Предметна јавна набавка је обликована у више целина (партија) и то:  
 

партија 1 - Набавка рачунарске опреме 
1.1. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
1.2. УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ 
1.3. КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА У БЕОГРАДУ 
партија 2 - – Набавка софтвера 
2.1. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
2.2. УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ 
2.3. КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА У БЕОГРАДУ 
партија 3 - Набавка литературе 
3.1. УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
3.2 УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ 
Партија 4 - Набавка метеоролошке станице - УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
 
Oпшти речник набавки: 
30230000-рачунарска опрема, 
22100000-штампане књиге, брошуре и леци 
38127000-метеоролошка станице 
 
ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА 
Понуде са варијантама нису дозвољене. 
 
УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач. 
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ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ОД СТРАНЕ ПОДИЗВОЂАЧА 
У случају да понуђач за извршење набавке (делимично или у целости) ангажује 

подизвођача мора поднети попуњен образац – Подаци о подизвођачу. 
Понуђач у потпуности одговара Купцу за извршење уговорене набавке, без обзира на број 

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услове из члана 
75.став 2. тачка 1) до 5) Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона о јавним 
набавкама. Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености осталих услова из 
члана 75. овог Закона на начин како је то специфицирано у конкурсној документацији, односно у 
Обрасцу за оцену испуњености услова из члана 75. Закона о јавним набавкама.  

 
ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је попунити Изјаву о подношењу 

заједничке понуде и тражени докази о испуњености услова за учешће у поступку подносе се за 
сваког понуђача из групе понуђача. Ако заједничка понуда буде оцењена као најповољнија 
понуда, пре закључења уговора група понуђача је дужна да поднесе правни акт којим се 
обавезују на заједничко извршење набавке. 

Правним актом о заједничком извршењу набавке мора бити прецизно одређена 
одговорност сваког понуђача из групе понуђача за извршење уговора. Понуђачи из групе 
понуђача одговарају Купцу неограничено солидарно. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни услове из члана 75. став 2. тач. 1) до 5), 
што се доказује достављањем доказа из члана 77. Закона о јавним набавкама, а остале услове из 
члана 75. Закона о јавним набавкама испуњавају заједно. 

 
ЗАХТЕВИ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ИСПРАВНОСТ / ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 
Рок плаћања не може бити краћи од 30 дана од дана пријема фактуре и отпремнице, 

потписане од стране овлашћеног лица Купца. 
По окончаној испоруци опреме, плаћање ће се извршити у року не краћем од 30 дана на 

основу испостављене фактуре, односно рачуна, отпремнице и записника о пријему опреме који 
заједнички потписују овлашћена лица наручиоца и понуђача, а којим је потврђена испорука 
опреме. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Гаранција за добро извршење посла 
Понуђач коме буде додељен уговор о јавној набавци дужан је да пре закључења уговора 

достави Наручиоцу: 
бланко соло меницу са меничним писмом на износ од 10% од укупне вредности уговора 

без ПДВ, која се предаје уз потписан уговор, као гаранцију за добро извршење посла. 
Садржина: Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може 

садржати додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Купац, мањи износ 
од онога који је одредио Купац или промењену месну надлежност за решавање спорова. Бланко 
соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично писмо/овлашћење обавезно 
мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења 
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје – 
10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а  у динарима по средњем курсу НБС на дан 
потписивања уговора, са навођењем рока важности. 

Начин подношења: при закључивању уговора. 
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Висина: 10% од укупне вредности уговора без ПДВ-а. 
Рокови: рок важности који је10 дана дужи од дана окончања реализације уговора. 
Уколико меница и менично овлашћење нису дати у складу са претходним ставом, исте ће 

се сматрати неисправним и понуда ће се одбити. 
 
РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуде. У случају да 

понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 
У случају да понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

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

понуду. 
 
ГАРАНТНИ РОК 
Понуђач је дужан да обезбеди гаранцију квалитета и исправности опреме у периоду који 

није краћи од гарантног рока произвођача.  
Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 
 
СЕРВИСИРАЊЕ У ГАРАНТНОМ РОКУ 
Понуђач је дужан да у гарантном року обезбеди сервисирање, односно отклањање 

кварова на опреми. Сервис се реализује кроз овлашћене сервисе произвођача. 
 
ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У 

ПОНУДИ 
 Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим 

свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке, с тим да ће се за оцену 
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.  

У цену је урачуната цена предмета набавке, испорука, а у зависности од предмета набавке 
и монтажа, као и потребна обука.  

Укупна вредност понуде је фиксна и не може се мењати. Ако је у понуди исказана 
неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона.  

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део 
одвојено искаже у динарима.  

Изузетно, уколико понуду подноси понуђач који има седиште у другој држави, цена се 
може исказати и у еурима. 

 
РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ 
Рок окончања испоруке добара која су предмет набавке не може да буде дужи од 60 дана 

од дана закључења уговора. Уколико је рок испоруке дужи од траженог понуда ће бити 
одбијена. 

Место испоруке је дефинисано спецификацијом: 
− Универзитет у Нишу, Универзитетски трг 2, 18000 Ниш 
− Универзитет одбране у Београду, Павла Јуришића-Штурма бр.1, 11000 Београд 
− Криминалистичко-полицијска академија у Београду, Цара Душана 196, 11080 Земун. 
Испорука у смислу предходног става обухвата испоруку на „сто корисника (Купца) – 

распаковано и повезано“.  
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ И ДОДЕЛУ УГОВОРА 
Избор најповољнијег понуђача за Опрему ће се извршити применом критеријума 

„најниже понуђене цене“. 
Цене у понуди дају се искључиво у динарима без ПДВ-а. Обавеза наручиоца је да 

обезбеди документацију и спроведе поступак ослобађања од ПДВ код надлежне Пореске управе 
у року од максимално 7 дана од датума испостављеног предрачуна.  

Ценом понуђача морају бити обухваћени и сви евентуални попусти. Цена се даје DDP 
одредиште које дефинише купац и њоме се обухватају сви зависни трошкови који је оптерећују 
(царина, превоз, утовар, истовар, осигурање и сл). 
 

EЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА, ОДНОСНО НАЧИНА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ 
НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 
ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће 
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи гарантни рок. У случају истог понуђеног 
гарантног рока, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио краћи рок 
испоруке. 

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 понуђаче који су поднели понуде о датуму 
када ће се одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које 
имају једнаку најнижу понуђену цену, исти гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем 
жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
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. Понуђачу чији назив буде на извученом 
папиру ће бити додељен уговор.  

Понуђачима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник 
извлачења путем жреба. 
 

УПУТСТВО О НАЧИНУ ПОПУЊАВАЊА ОБРАСЦА ПОНУДЕ 
Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су саставни 

део документације. 
Понуђач је обавезан да попуни све ставке (елементе) у обрасцу понуде. Образац понуде 

мора бити исправно попуњен и оверен. Уколико образац понуде није исправно попуњен и 
оверен, понуда ће се сматрати неисправном. 
 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда се може доставити лично или поштом у запечаћеној коверти, тако да се при 

њеном отварању може проверити да ли је затворена онако како је предата. Пожељно је да сви 
документи поднети у понуду буду повезани траком у целину и запечаћени, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, односно прилози, а да 
се видно не оштете листови или печат. 

Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити у 
запечаћеној коверти на адресу: 

УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ – РЕКТОРАТ 
Универзитетски трг број 2 

18000 Ниш 
са назнаком: 

„Понуда за набавку опреме на ЕРАСМУС+ пројекту  
„NatRisk“ број набавке 1/2017– НЕ ОТВАРАTИ 
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На полеђини коверте мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача. Благовремена 
понуда је понуда примљена од стране Купца у року одређеном за подношење понуде. Ако је 
понуда поднета по истеку назначеног датума и сата, сматраће се неблаговременом, а Купац ће је 
по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета 
неблаговремено. 

 
ПОСЕБНИ ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ НАЧИНА НА КОЈИ ПОНУДА МОРА БИТИ 

САЧИЊЕНА  
Потребно је да понуђач обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који 

морају да буду њихов саставни део, попуни прецизно и читко - штампаним словима, хемијском 
оловком, а овлашћено лице понуђача исте потписује и печатом оверава. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попуњавати, 
потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији. 
 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ  
Понуђач може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама 
или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у писаном облику и 
истовремено ће ту информацију објавити на својој интернет страници. 

 Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, ред. број набавке 1/2017: 
ЕРАСМУС+ пројекту „NatRisk“  УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ. 

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

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. Тражење додатних информација или појашњења у вези са 
припремањем понуде телефоном није дозвољено. Комуникација у поступку јавне набавке врши 
се искључиво на начин одређен чланом 20. Закона. 15.  

 
ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 

КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 
упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, односно његовог 
подизвођача.  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити 
рок од 3 дана да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 
код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. У случају разлике између 
јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду 
одбити као неприхватљиву. 
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РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неодговарајућа или неприхватљива, ако 

садржи неистините податке, или ако не одговара свим обавезним захтевима из конкурсне 
документације. Понуда може бити одбијена ако је неприхватљива. 

 
ПРИХВАТЉИВЕ ПОНУДЕ 
Разматраће се благовремене, исправне и одговарајуће понуде, разматраће се и 

неприхватљиве понуде али само у случају да су неприхватљиве због тога што су изнад 
процењене вредности набавке. 

Уколико комисија приликом прегледа понуда уочи рачунске грешке, о томе ће 
обавестити Понуђача. Понуђач је дужан да у писменој форми да сагласност за исправку грешке. 

 
МОДЕЛ УГОВОРА 
Модел уговора у овој набавци опреме је саставни део конкурсне документације и њиме су 

дефинисани међусобни односи, обавезе и одговорности између наручиоца и изабраног понуђача. 
Понуђач мора попунити модел уговора, потписати га и оверити печатом, чиме даје своју 
сагласност да се са истим у потпуности слаже. У случају понуде са подизвођачем у модел 
уговора се уноси назив подизвођача, а у случају заједничке понуде у модел уговора уносе се 
називи свих учесника у заjeдничкој понуди. 

 
РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН  
Одлука о избору најповољније понуде биће донета најкасније у року од 10 дана од дана 

отварања понуда, и иста ће бити објављена на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца.  

Уговор о набавци ће закључити појединачно универзитети - партнери на ЕРАСМУС+ 
Пројекту са понуђачем коме је додељен уговор за одређену партију најкасније у року од 8 дана 
од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права.  

Набавка се сматра завршеном након истека рокова дефинисаних за подношење захтева за 
заштиту права понуђача. Ако понуђач коме је додељен уговор о набавци одбије да закључи 
уговор, наручилац може закључити уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем, о чему 
ће писаним путем обавестити све понуђаче. 

 
  НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  

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

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 
Републичка комисија).  

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-
mail gocad@ni.ac.rs, факсом на број 018/257-970 или препорученом пошиљком са повратницом. 
Захтев за заштиту права се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 
обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 

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

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека 
рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим 
уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о 
додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, 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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре 
истека тог рока.  

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

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 
набавке у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  
2) назив и адресу наручиоца; 
3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  
5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  
7) потпис подносиоца. 
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 
комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 
податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога.  
* Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 
достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на тај начин додатно 
провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  
   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши – 120.000,00 динара;  
   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  
   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  
   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 
заштиту права;  
   (7) сврха: ЗЗП; Универзитет у Нишу; јавна набавка редни број набавке 1/2017; 
   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 
уплата таксе;  
  (10) потпис овлашћеног лица банке, или  
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 
поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 
тачком 1, или  
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3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за трезор, 
потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе из 
тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно 
социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или  
4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 
извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 
субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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IV 
TEХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

EРАСМУС + пројекту бр. 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP  
„Development of master curricula for natural disasters risk management in the Western Balkan 

countries” (NatRisk) 
 

ПАРТИЈА 1 – НАБАВКА РАЧУНАРА 

1.1. NatRisk – УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Р.бр. Назив опреме Кол. 
1 Notebook- i3-5005U 4G500 W10p 6 

2 Brand name desktop and monitor 24" - i3, 8GB, 500GB, win10, Office 
H&S,AV ES Nod 15 

3 Dell server PowerEdge T430 + 8 dodatnih ram memorija Kingston 
KTM-SX316/16G 2+8 

4 Projektor sa platnom i setom za montažu - Short Throw Vivitek DX881 
ST + Avtek Easy Mount + Avtek Video 200- zidno platno 200x200 1 

5 Projektor - Vivitek DS234 1 
6 Interaktivna tabla - 85” iboard 1 

7 Wireless presenter-LOGITECH Cordless 2.4GHz Presenter R400 Ret     2 

8 Magnetic whiteboard 1 

9 Flipchart table   1 

10 
Wireless tablet - Tablet Acer B1-850 8”,QC 
MT8163/1GB/16GB/GPS/Android5.1/Beli 2 

11 Smart LCD TV - 55" - PANASONIC LED Televizor TX-
55DS503E,Smart,FHD,WiFi,DVB-T/T2/ 1 

12 Mini pocket projector-PROJEKTOR LG PH300+TV Digital TV Tuner   1 
13 Dron - Phantom 3 Standard   1 
14 Develop  ineo 226 1 
15 GOPro HD hero 5 Senzor 1 
16 Štampač HP CLJ M176n CF547A 1 
17 MUSTEK SCANEXPRESS A3 2400S                                                                                                              1 
18 Slušalice sa mikrofonom Canyon stereo CNS-HHP3                                                                                           15 
19 Genius SP-HF1800A 2.0 Zvucnici Drveni                                                                                                         2 
20 Bežični ruter Model DIR-809                                                                                                            1 
21 Oculus rift + Leap motion + Oculus touch 1 
22 LulzBot TAZ 6 boxed for retail EU edition   1 

23 Eksterni hard disk HDD External 3.5" 2TB WD WDBCTL0020HWT-
EESN, 8MB GLAN USB 3.0 My Cloud Kapacitet 2000 1 
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Р.бр Опис количина 

1 

Notebook- i3-5005U 4G500 W10p 
Dijagonala : 15.6" 
CPU : Cores 2, Threads 4, Cache 3MB, min 2.00 GHz 
RAM : 4GB RAM 
HDD : 500GB 
Optika : DVDRW 
VGA : Intel HD Graphics 5500 
OS : Win 10 Pro 
Portovi : 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xVGA, 1xHDMI 
Baterija : 3-cell  

6 

2 

Brand name desktop and monitor 24" - i3, 8GB, 500GB, win10, Office 
H&S,AV ES Nod 
Kućište: Small Form Factor,Procesor: Intel, min. 3.7 GHz, 3 MB total 
cache, 2C/4T,Čipset: Intel® H110 
Memorija: 8 GB DDR4, 2133 MHz, min. 2 DIMM slots,Optički uređaj: DVD 
+/- RW,LAN: 10/100/1000 MBit/s,HDD: 500GB, SATA III, 7200 rpm                                                                                                                       
Konekcije: 2x USB 2.0 front, 2x USB 3.0 front, 2x USB 2.0 rear, 2x USB 
3.0 rear 
Minimum jedan od traženih USB priključaka treba da podržava power-
always-on tehnologiju 2x USB 2.0 internal, 1x DP, 1x DVI, 2x PS/2, 1x RJ-
45                                                                                   Prostor za diskove: 
1x3.5“ internal, 1x3.5“ external, 1x5.25“ external 
Slotovi za prosirenje 1x PCI-Express 3.0 x16 Low profile,1x PCI-Express 
2.0 x4 Low profile, 1x PCI-Express x1 Low profile,Napajanje: Min. 280W, 
min. 91% efikasnosti kod 100% opterećenja 
Ulazni uredjaji Latin font tastatura, Optički miš (istog proizvođača kao i PC)                             
Zvucnik: Integrisani zvučnici,Sigurnost: Integrisan sigurnosti prekidač sa 
detekcijom otvaranja kućišta,Dodatne opcije: Izvor za napajanje monitora 
iz kućišta PC, bez smanjivanje energetske efikasnosti napojne jedince 
kompletnog PC-a 
Garancija: Minimum 3 godine garancije sa beplatnim delovima i radom 
servisera. Neophodno je dostaviti link ka Internet stranama proizvođača na 
kojima se unosom serijskog broja mogu proveriti podaci o dužini trajanja i 
tipu garancije za uređaj sa datim serijskim brojem. 
Uskladjeno sa: Energy Star 6.1, EPEAT® Gold 
Operativni sistem: Win 10Pro, sa pred instarliranim Win 7 Pro 64bit, + 
Office H&S + AntiVirus ESET Endpoint Protection Standard                                                                                                                         
Monitor: od istog proizvođača kao i radna stanica,Dijagonala: Min. 23,8 -
inča,Postolje: Tilt, -3.5° / +21.5°,Tehnologija pozadinskog osvetljenja: 
LED,Odnos stranica: 16:09,Prirodna rezolucija: 1920x1080,Osvetljenje: 
250 cd/m2,Kontrast: Typical: 1000:1, Advanced: 20000000:1,Vreme 
odziva: 5 ms,Video ulazi: 1xVGA, 1xDVI, 1x DisplayPort,Zvucnici: 
Integrisani, 2 x 2.0 W                                  Usklađenost sa: CE, TCO 
Display 6.0, ENERGY STAR® 6.0, EPEAT Silver 
Garancija: 3 godine sa besplatnim delovima, radom servisera i 
preuzimanjem i vraćanjem na lokaciji korisnika. Neophodno je dostaviti link 
ka Internet stranama proizvođača na kojima se unosom serijskog broja 
mogu proveriti podaci o dužini trajanja i tipu garancije za uređaj sa datim 
serijskim brojem. 

15 
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3 

Dell server PowerEdge T430 
CPU Intel Xeon E5-2620v4 
Motherboard Intel Chipset C610 or similar 
PSU Dual HP Redudant Power supply Unit up to 750W/pcs 
RAM 24GB (3x8GB) DDR4 RDIMMs 2133MT/ 
RAID controller HW 1GB cache memory with RAID support 
LAN connector 2x 1GbE 
GPU  
HDD 2x 1TB 7.2K RPM SATA 6Gbps 3.5in Hot-plug 
ODD DVDRW 
Keyboard and mouse wired 
OS OS Windows Server 2016 (16 Core) with sa DVD  
display Dell  E2016H 
+8 dodatnih ram memorija Kingston KTM-SX316/16G 
Model                    KTM-SX316/16G 
Serija16GB            DDR3 1600MHz Module 
Form Factor          240-pin DIMM 
RAM Size               16384 MB 
Memory Technology    PC-12800, 240-pin DIMM, DDR3 
Computer Memory Type    DDR3 SDRAM 

2 + 8 

4 

Projektor sa platnom i setom za montažu - Short Throw Vivitek DX881 
ST + Avtek Easy Mount + Avtek Video 200- zidno platno 200x200                                                                                                               
Display Type Single 0.55" DLP Technology by TI  
Brightness 3,300 ANSI Lumens  
Native Resolution XGA (1024 x 768)  
Maximum Resolution WUXGA (1920x1200)@60Hz  
Contrast Ratio 15,000:1 Lamp Life and Type 3500h/5000h/7000h, UHP 
Osram 240W/190W (Normal/Eco/Dyn. Eco) Throw Ratio 0.62   
Image Size (Diagonal) 60" ~ 200"  
Projection Distance 0.76 ~ 2.52  
Zoom Ratio Fixed  
Aspect Ratio 4:3 Native  
Offset (full image height) 114% (full image height)  
Keystone Correction +/-40 Degree; +/- 40 Steps3D Compatibility Yes 
(DLP® Link™, HDMI 1.4b (Blu-Ray)  
Audio 10W (Mono)  
Video Compatibility  
SDTV (480i, 576i) / EDTV (480p, 576p) / HDTV (720p, 1080i, 1080p), 
NTSC (M, 3.58/4.43 MHz), PAL (B,D,G,H,I,M,N) SECAM (B,D,G,K,K1,L)  
I/O Connection Ports  
HDMI v1.4b, VGA-In (x2), S-Video, Composite Video, Audio-In 
(MiniJack)(x3), VGA-Out, USB (Type A for 5V/1.5A Power Only), Audio-
Out (Mini-Jack), RJ45, RS-232C, Mini-USB (Service), Microphone 
(MiniJack), 12V Trigger Security Solutions Kensington® Security Slot, 
Security Bar, Keypad Lock  
Dimensions (WxDxH) 314 x 216 x 126 mm  
Weight 3.2kg                                                                                                                                         
Education Warranty  
5 years projector / 3 years on lamp or 2000 hours whichever comes first  
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5 

Projektor - Vivitek DS234                                                                                                                   
Display Type Single chip DLP® Technology by Texas Instruments 
Brightness 3200 Native Resolution SVGA (800 x 600) 
Max. Supported Resolution 1080p (1920 x1080) @60Hz 
Native Aspect Ratio 4:3 Contrast Ratio 10,000:1 Keystone Correction 
Vertical +/40° Features Features 
3D Ready(DLP link, PC+Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), 3D Mandatory 
Formats supported (top/bottom, right/left, frame sequential), Keypad lock 
Compatibility Video 
SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 
3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) 
Connectivity I/O Connection Ports VGAIn (15pin D-
Sub), HDMI v1.4 , Composite Video, AudioIn (MiniJack), AudioOut (Mini-
Jack), RS232, USB miniB (Service) General Dimensions (W x D x H) 
285 x 193.5 x 111.5m Warranty 
Entry Warranty: 2 years projector / 1 year on lamp or 1000 hours whichever 
comes first  

1 

6 Interaktivna tabla - 85” iboard 1 

7 Wireless presenter-LOGITECH Cordless 2.4GHz Presenter R400 Ret                                                         
Domet do 15 metara 

2 

8 
Magnetic whiteboard                                                                                                                                               
Dijagonala 85" 
Dimenzije 180x120 cm 

1 

9 Flipchart table                                                                                                                                                          
70x100cm podesiva  

1 

10 

Wireless tablet - Tablet Acer B1-850 8”,QC 
MT8163/1GB/16GB/GPS/Android5.1/Beli                                 
Iconia One 8, B1-850, 8 ", IPS/PLS, 1280x800, MediaTek, MT8163 quad-
core Cortex A53, 1,3 GHz, Quad Core, Android 5.1, 1 GB, 16 GB, Kamera 
prednja 2 Mpix, Kamera stražnja 5 Mpix, 802.11 b/g/n,Bluetooth 4.0 

2 

11 

Smart LCD TV - 55" - PANASONIC LED Televizor TX-
55DS503E,Smart,FHD,WiFi,DVB-T/T2/             
PaNASONIC LED TV TX-55DS503E,Smart,FHD,WiFi,DVB-T/T2/C/S2 • 
Dijagonala ekrana: 55" (127 cm) • Full HD; Rezolucija ekrana: 1920 x 1080 
pix • Prikaz slike: 400 Hz BMR ICF* ; Visoki kontrast • Tjuneri: DVB-
T/T2/DVB-C/S2 • WiFi integrisan; Open web browser • Konekcije: 2x 
HDMI; USB 2.0 x 1; Media Player; DLNA, HbbTV 1.5 • Ostalo: Backlight 
Dimming, Motion 400 Hz (500 Hz derivatives) BMR, Content Optimizer, V-
Audio, In-house TV Streaming: Client*,USB HDD rec (only Silver version), 
DVB-T2 Tuner, Web Browser (w/o flash support), Internet Apps, Wireless 
LAN built in, (DMP/DMS/DMR) / Media Sharing, Mirroring (Miracast), , My 
Home Screen 1.0, Glasovni asistent, Vreal Smart PRO, Swipe & Share, 
Remote App Usuage, eHelp 

1 



 

Development of master curricula for natural disasters 
risk management in Western Balkan countries 
(573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)  

 

20 
 

12 

Mini pocket projector-PROJEKTOR LG PH300+TV Digital TV Tuner                                                      
Tehnologija DLP 
Prirodna rezolucija 1280x720 
Osvetljaj [ANSI] 700 
Kontrast 1000:1 
Snaga lampe [W] 100 
Trajnost lampe (Normal) [h] 30000 
Trajnost lampe (Economic) [h] 30000 
Podržana rezolucija 1280x800 
Veličina slike 20" ~100" 
Format slike 16:9,4:3 
Zvučnici [W] 1x 2 
Podržani formati PAL 
Buka pri radu [dB] 24 
Konektori 
HDMI 1,Audio Out 1,USB 1 

1 

13 

Dron - Phantom 3 Standard                                                                                                                           
Težina (Kg) 1216 g (uključujući bateriju I propelere) 
Brzina Max. uspinjanje 5 m/s, Max spuštanje 3 m/s, Maksimalna brzina 16 
m/s (ATTI mode, bez vetra) 
Veličina Dijagonalna veličina (sa propelerima) 590 mm 
Kamera Senzor:1/2.3” Effective pixels: 12M, Sočivo:FOV 94° 20 mm (35 
mm format equivalent) f/2.8, ISO:100-3200(video)100-1600(photo), Brzina 
okidanja:8s -1/8000s, Max veličina slike 4000x3000, Modovi slikanja:Single 
Shot, Burst Shooting: 3/5/7 shots, Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 
Bracketed Frames at 0.7EV Bias Time-lapse, Modovi snimanja videa 
2.7K:2704 x1520p 24/25/30 (29.97) FHD:1920x1080p 24/25/30 
HD:1280x720p 24/25/30/48/50/60 
Memorijska kartica Micro SD Card 8 GB, included Max Video Bitrate 40 
Mbps Podržani file formati: FAT32/exFAT Photo:JPEG, DNG Video:MP4, 
MOV(MPEG-4 AVC) 
Baterija Kapacitet:4480 mAh, Voltaža:15.2 V, Tip:LiPo 4S, Energy:68 Wh, 
Težina:365 g, Max. vreme letenja približno do 25 minuta, Operativna 
temperatura -10°C to 40°C, Max snaga punjenja:100 W. 
Operativni sistem Mobile App:DJI GO EIRP:100mW Live View – radna 
frekfencija:2.4GHz ISM Live View – kvalitet 720P @ 30fps (u zavisnosti od 
uslova I mobilnog uredjaja) Kašnjenje:Low Latency Video(u zavisnosti od 
uslova I mobilnog uredjaja) Neophodni Operativni Sistem:iOS 8.0 ili noviji i 
Android 4.1.2 ili noviji 
Ostale funkcije GPS, Operativna temperature 0°C do 40°C, Preporučeni 
uređaji iOS: iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air, iPad Air Wi-Fi + 
Cellular, iPad mini 2, iPad mini 2 Wi-Fi + Cellular, iPad Air 2, iPad Air 2 Wi-
Fi + Cellular, iPad mini 3, and iPad mini 3 Wi-Fi + Cellular. This app is 
optimized for iPhone 5s, iPhone 6, and iPhone 6 Plus. Android: Samsung 
tabs 705c, Samsung S6, Samsung S5, Samsung NOTE4, Samsung 
NOTE3, Google Nexus 9, Google Nexus 7 II, Ascend Mate7, Huawei P8 
Max, Nubia Z7 mini, Sony Xperia Z3, MI 3, MI PAD, Smartisan T1.  
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14 

Develop  ineo 226                                                                                                                                                    
A3 fotokopir aparat, štampač i skener duplex obostrano 
- 22 str./min A4,  8 str./min A3 – kopiranje/štampa/skeniranje 
- 128 MB RAM– kopir/štampač memorija 
- 250 lista kaseta (A5-A3, 64–157 g/m2) 
- 100 lista ručna kaseta Bypass (od A5-A3, 64-157g/m2) 
za standardni papir, razglednice, koverte, reciklirani papir. 
- max. veličina papira 297x432mm 
- površina štampe 289×412 
- zoom: 25% – 400% u koracima od 1% 
- originalan poklopac 
- USB 2.0, priključak 
- rezolucija 600 x 600 DPI 
- dimenzije: 607 x 458 x 570 mm 
- težina 28,2 kg 
- podržava Windows Vista/7/8/10(32/64), server 2008(32/64), 
server 2008 R2/2012/2012 R2, Linux 

1 

15 

GOPro HD hero 5 Senzor 
Tip senzora CMOS senzor veličine 1/2.3“ 
Rezolucija (MP) 12 MP 
Veličina slike (px) 4000 x 3000 tačaka 
Raspon objektiva (mm) Ultra-široki objektiv 
Otvor blende (f/) f/2.8 
Stabilizacija Digitalna stabilizacija slike 
Video snimanje (rezolucija) 4K (3840 x 2160 sa 30 fps) 
Neprekidno (burst) 30 fps 
Zvuk WAV 
Tip fajlova MP4; RAW, JPEG 
Tip ekrana LCD osetljiv na dodir 
Dijagonala ekrana (inch) 2“ 
Ostale karakteristike 
Wi-Fi funkcija Integrisan Wi-Fi  
Otporan na vodu, prašinu i padove 
Otporan na vodu dubine do 10m (bez kućišta) 
Zaptivenost Da 
GPS upis podataka Da 
Materijal tela Plastika 
Masa (g) 118 g 
Tip memorijske kartice Micro SD 
Interfejs HDMI, USB, AV, Wi-Fi 
Baterija Punjiva litijum-jonska 1220 mAh 
Punjač / AC adapter AC adapter 
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16 

Štampač HP CLJ M176n CF547A                                                                                                                    
Brzina štampanja C/B [str/min] 16 
Brzina štampanja boja [str/min] 4 
Rezolucija štampe [dpi] 600x600 
Vreme štampanja prve strane [s] 16 
Rezolucija kopiranja [dpi] 600x600 
Raspon zooma u kopiranju - od [%] 25 
Raspon zooma u kopiranju - do [%] 400 
Memorija [MB] 128 
Tip skenera flatbed 
Rezolucija skeniranja - fizička [dpi] 1200x1200 
Rezolucija skeniranja - softver [dpi] 600x600                                                                                              
LCD ekran da 
Fioka za ulaz [listova] 150 
Pregrada za izlaz [listova] 50 
Podržani formati za štampu  
A4,A5,A6,B5,C5,Envelope,Legal,Postcard,Transparencies                                                                                                                                                 
OS kompatibilnost  
Mac OS 10.3,Windows 7,Windows Vista,Windows XP 
Mesečni ciklus [str.] 20000 

1 

17 

MUSTEK SCANEXPRESS A3 2400S                                                                                                             
Flatbed Da 
Senzor CIS 
Optička rezolucija 2400 x 2400 dpi 
Boje 48-bit 
Format A3 
Povezivanje USB 2.0 
Kompatibilnost Windows 7 / Vista, Mac OS X 10.4-10.7 
Ostalo Dimenzije 555 mm x 383 mm x 88 mm. Težina 6kg 

1 

18 

Slušalice sa mikrofonom Canyon stereo CNS-HHP3                                                                                          
Tip PC 
Povezivanje 1x3.5mm stereo jack, 4-pin 
Frekvencijski opseg 20Hz-20kHz 
Boja Crna 
Zvučnici 40mm 
Osetljivost 108dB±3dB. 32 Ohm 
Ostalo Kontrola jačina na kablu. 

15 

19 

Genius SP-HF1800A 2.0 Zvucnici Drveni                                                                                                        
Sistem 2.0 
Snaga 50W 
Povezivanje 3.5mm stereo jack, ulaz za mikrofon, aux ulax. 
Napajanje Strujno 
Dimenzije 14,5 x 38 x 18,2 cm 
Ostalo kontrola jacine zvuka, basa, ulaz za slusalice 
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20 

Bežični ruter Model DIR-809                                                                                                           
AC750/Dual-Band/3 x fiksne antene 
ac-standard  
Modovi rada AP 
Tip antene Fiksna 
Brzina 750Mbps 
Frekvencija 2.4 GHz band: 2400 - 2483.5 MHz 5 GHz band: 5150 - 5725 
MHz 

1 

21 

Oculus rift + Leap motion + Oculus touch 
Oculus Rift:Oculus Rift hedset 
senzor 
daljinski 
kablovi  
 
Oculus Touch: 
Touch kontroleri 
senzori 
baterije 
 
Leap Motion: 
Controller 
USB Cables 

1 

22 

LulzBot TAZ 6 boxed for retail EU edition   
 LulzBot® TAZ 6 3D printer with integrated 24V power supply    
 One-year warranty and support    
 LulzBot® Hexagon Hot End Tool Head with 0.50mm Nozzle    
 Quick Setup Guide    
 4GB SD Card    
 Filament Feed tube    
 Toolkit bag    
 15 Piece Metric Hex Key Set    
 Pliers, Needle Nose    
 Tweezers    
 Standard Precision Knife    
 Dental Pick    
 Part Removal Knife (clam knife)    
 Metric Ruler  

1 

23 

Eksterni hard disk HDD External 3.5" 2TB WD WDBCTL0020HWT-
EESN, 8MB GLAN USB 3.0 My Cloud Kapacitet 2000 
Konektor Ethernet 
Buffer [MB] 64 
Format 3,5" 
Broj obrtaja [rpm] Intellipower 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Development of master curricula for natural disasters 
risk management in Western Balkan countries 
(573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)  

 

24 
 

1.2. NatRisk – УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ 

Р.бр. Назив опреме Кол. 
1 Dell Precision Tower 3620 1 
2 Dell Optiplex 5040 2 
3 Dell Precision Tower 3620 4 
4 Dell Optiplex 3046 MT 17 
5 Dell Inspiron 5767 3 

 
6 Dell Vostro 5568 5 
7 Dell server PowerEdge T430 1 
8 EPSON EB-965H 3LCD 2 
9 VEGA EL S240 1 
10 VEGA CM 25-160 1 
11 SHARP AR6023D + ARNB7 1 
12 Brother HLL8250CDN 1 
13 Vision VST 1500 Riello 9 
14 MUSTEK SCANEXPRESS A3 2400S 1 
15 USB kabal 5 
16 Kensington lock 9 
17 HDMI cable 1 
18 Extended power cord with multiple ED plugin 5 

 

рб Назив опреме Опис опреме количина 

1 Dell Precision Tower 3620 

Radna stanica - Tower računar sa displejom Dell 
P2717H 

CPU: min Intel Xeon E3-1220v5 
Chipset: Intel C236 
PSU: 365W with 90% efficient 
RAM: 16GB (2x8GB) DDR4, 4 DIMM slots, 
support up to 64GB NON-ECC or ECC 
GPU: AMD FirePro W5100 with 4GB GDDR5 
HDD: 2TB SATA3, 7,2Krpm 3,5" 
ODD: DVD+/-RW 
Keyboard and mouse wired, connection by USB 
cabl, same brand as computer 
I/O ports:  
Front: 2 – USB 2.0; 2 – USB 3.0; 1 – 
Microphone; 1 – Headphone 
Internal: 2 – USB 2.0; 4 – SATA 6Gb/s 
Rear: 2 –USB 2.0; 4 – USB 3.0; 2 – PS2; 2 – 
DisplayPort; 1 – HDMI; 1 – RJ45 Network 
Connector; 1 – Serial; 1 – Audio Line 
in/Microphone; 1 – Audio Line out  
OS: Windows 10 Pro 64bit with DVD 
Dimensions: 36cm x 17.5cm x 43.5cm 
Bays: (2) internal 3.5” bays -supports (2) 3.5” or 
(4) 2.5” drives; (2) external 5.25” optical bays 
Slots: (1) Full Height PCIe x16 Gen3; (1) Full 
Height PCIe x16 Gen 3 (wired x4); (1) Full 
Height PCIe x1 Gen3; (1) Full Height PCI; (1) 
M.2 (22x80 mm) 
Display: Dell P2717H 
LED Backlit 27" Dijagonala 
Rezolucija 1920 x 1080 1 
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Odziv 6ms 
Kompatibilan sa najmanje jednim video 
konektorom na računaru 
Podešavanje po visini, mogućnost rotacije u 
portret 
Energy Star 6.0 (min.) sertifikovan 
EPEAT Silver (min.) sertifikovan 
Radna stanica je jedinstvena tehnička i 
funkcionalna celina: računar i monitor 
moraju biti od istog proizvođača 
Garancija: 3 godine 

2 Dell Optiplex 5040 
 

Radna stanica - Tower računar sa 2 displeja  
display 1 Dell E2016H 
display 2 Dell C5517H 

CPU: min Intel I5-6500 
Chipset: Intel Q170 
PSU: 240W, 85%  Efficient, ENERGY STAR 
complaint, Active PFC 
RAM: 4GB DDR3L, 4 DIMM slots, support up to 
16GB NON-ECC 
GPU: AMD Radeon™ R5 340X with 2GB  
HDD: 500GB SATA3, 7,2Krpm 3,5" 
ODD: DVD+/-RW 
Keyboard and mouse wired, connection by USB 
cabl, same brand as computer 
I/O ports: 10x External USB: 6x 3.0 (2 front/4 
rear) and 4x 2.0 (2 front/2 rear -1 front with 
PowerShare); 1x Internal USB2.0; 1x RJ-45; 1x 
Serial; 2x DisplayPort 1.2 ; 1x HDMI 1.4; 2x 
PS/2; 1x UAJ; 1x Line -out; 1x VGA (optional) 
Line in/Microphone; 1 – Audio Line out  
OS: Windows 10 Pro 64bit with DVD 
Dimensions (HxWxD): 35cm x 15.4cm x 27.4cm 
Bays: 1x internal 3.5” HDD (convertible to 5.25” 
ODD); 2x internal 2.5” HDD and 1x external slim 
ODD 
Slots: 1x full height PCIe x16; 1x full height PCIe 
x16 (wired x 4); 1x full height PCIe x1; 1x full 
height PCI and 
1x M.2 (22x80mm) 
Dijagonala: 19,5" 
Rezolucija: 1600x1900, Odziv: 5ms, Energy Star 
6.0, EPEAT silver sertifikovan 
Display: Dell C5517H IPS LED Conference 
Room monitor 
Dijagonala 55" Rezolucija 1920x1080, kontrast 
3000:1, osvetljenje 350cd/m2, odziv 8ms 
Radna stanica je jedinstvena tehnička i 
funkcionalna celina: računar i dodatni monitor 
moraju biti od istog proizvođača 
Garancija 3 godine 

2 
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3 Dell Precision Tower 3620 Radna stanica - Tower računar 

display Dell 20 - E2016H 

CPU: min Intel i5-6500 
Chipset: Intel C236 
PSU: 365W with 90% efficient 
RAM: 4GB DDR4, 4 DIMM slots, support up to 
64GB NON-ECC or ECC 
GPU: Integrated Intel® HD Graphics 
HDD: 500GB SATA3, 7,2Krpm 3,5" 
ODD: Blu Ray 
Keyboard and mouse wired, connection by USB 
cabl, same brand as computer 
I/O ports:  
Front: 2 – USB 2.0; 2 – USB 3.0; 1 – 
Microphone; 1 – Headphone 
Internal: 2 – USB 2.0; 4 – SATA 6Gb/s 
Rear: 2 –USB 2.0; 4 – USB 3.0; 2 – PS2; 2 – 
DisplayPort; 1 – HDMI; 1 – RJ45 Network 
Connector; 1 – Serial; 1 – Audio Line 
in/Microphone; 1 – Audio Line out  
OS: Windows 10 Pro 64bit with DVD 
Dimensions: 36cm x 17.5cm x 43.5cm 
Bays: (2) internal 3.5” bays -supports (2) 3.5” or 
(4) 2.5” drives; (2) external 5.25” optical bays 
Slots: (1) Full Height PCIe x16 Gen3; (1) Full 
Height PCIe x16 Gen 3 (wired x4); (1) Full 
Height PCIe x1 Gen3; (1) Full Height PCI; (1) 
M.2 (22x80 mm) 
Display: Dell E2016H 
Dijagonala: 19,5" 
Rezolucija: 1600x1900, Odziv: 5ms, Energy Star 
6.0, EPEAT silver sertifikovan 
Radna stanica je jedinstvena tehnička i 
funkcionalna celina: računar i monitor 
moraju biti od istog proizvođača 
Garancija 3 godine 

4 

4 Dell Optiplex 3046 MT Radna stanica - Tower računar 

display Dell 20 - E2016H 

CPU: min Intel I5-6100 
Chipset: Intel H110 
PSU: 240W, 85%  Efficient, ENERGY STAR 
complaint, Active PFC 
RAM: 4GB (1x4G) 2133MHz DDR4, minimum 2 
DIMM slots, support up to 16GB NON-ECC 
GPU: Intel® Integrated Graphics 
HDD: 500GB SATA3, 7,2Krpm 3,5" 
ODD: None 
Keyboard and mouse wired, connection by USB 
cabl, same brand as computer 
I/O ports: 4x USB 3.0 (2 front/2 rear); 4x USB 2.0 
(2 front/2 rear); 2x USB Internal; 1x RJ-45; 1x 
Serial (optional); 1x Display Port 1.2; 1x HDMI 
1.4; 2x PS/2 (optional); 1x UAJ; 1x Line-out; 1x 
VGA (optional) 
OS: Windows 10 Pro 64bit 
Dimensions (HxWxD): 35cm x 15.4cm x 27.4cm 

17 
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Bays: 1x internal 3.5”, 2x internal 2.5” and 1x 
external 5.25”  
Slots: 1x full height PCIe x16 and 3x full height 
PCIe x1  
Display: Dell E2016H 
Dijagonala: 19,5" 
Rezolucija: 1600x1900, Odziv: 5ms, Energy Star 
6.0, EPEAT silver sertifikovan 
Radna stanica je jedinstvena tehnička i 
funkcionalna celina: računar i monitor 
moraju biti od istog proizvođača 
Garancija 3 godine 

5 Dell Inspiron 5767 Laptop racunar 
Display above 17 " full hd 
CPU Intel Core i5-7200U (min( 
Intel Chipset 
RAM 8GB DDR4 2133MHz 
1TB SATA3 2,5 incha 5400rpm 
ODD DVDRW 
Windows 10 Pro 64bit with DVD 
Laptop suitcase or bag 
Mouse optical wired USB 
Garancija: 3 godine 

3 
 

6 Dell Vostro 5568 Laptop računar 
Display: 15.6" HD (1366x768) AntiGlare 
CPU: Intel Core i5-7200U (3M Cache, up to 3.10 
GHz) 
RAM: 4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4 
HDD: 500GB SATA (5.4k rpm) 2.5" 
WiFi: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 + 
Bluetooth 
ODD: None 
OS: Windows 10 Pro 64bit with DVD 
Carry case: yes, same brand as laptop 
Mouse: yes, same brand as laptop 
I/O ports: VGA & HDMI out, RJ-45, power, 
headphone/microphone combo jack, (2) USB 
3.0, (1) USB 3.0 with PowerShare, (1) USB 2.0, 
Gigabit 
Ethernet, SD card reader 
Standards: ENERGY STAR® 6.1 certified, 
EPEAT Silver certification & ErP Lot 3, Lot 6 
Laptop računar 
Display: 15.6" HD (1366x768) AntiGlare 
CPU: Intel Core i5-7200U (3M Cache, up to 3.10 
GHz) 
RAM: 4GB (1x4GB) 2400MHz DDR4 
HDD: 500GB SATA (5.4k rpm) 2.5" 
WiFi: Intel Dual Band Wireless-AC 3165 + 
Bluetooth 
ODD: None 
OS: Windows 10 Pro 64bit with DVD 
Carry case: yes, same brand as laptop 
Mouse: yes, same brand as laptop 
I/O ports: VGA & HDMI out, RJ-45, power, 
headphone/microphone combo jack, (2) USB 
3.0, (1) USB 3.0 with PowerShare, (1) USB 2.0, 
Gigabit 
Ethernet, SD card reader 
Standards: ENERGY STAR® 6.1 certified, 
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EPEAT Silver certification & ErP Lot 3, Lot 6 
Garancija: 3 godine 

7 Dell server PowerEdge T430 Server - Tower (5U) 
CPU: min Intel Xeon E5-2620v4 
Chipset: Intel C610 
PSU: Dual Hotplug Redudant 750W/pcs 
RAM: 24GB (3x8GB) 2133MT/s DDR4 RDIMMs, 
12 DIMM slots 
LAN: 2x 1GbE 
RAID Controller: PERC H730 with 1GB 
HDD: 2x 1TB 7,2K rpm 3,5" HotPlug 6Gbps 
ODD: DVD/RW 
Keyboard and mouse wired, connection by USB 
cabl, same brand as computer 
System management support:  
Systems management: IPMI 2.0 compliant; Dell 
OpenManage Essentials; Dell OpenManage 
Mobile; Dell OpenManage Power Center 
Remote management: iDRAC8 with Lifecycle 
Controller, iDRAC8 Express (default), iDRAC8 
Enterprise (upgrade), 8GB vFlash media 
(upgrade), 16GB vFlash media 
Dell OpenManage Integrations: Dell 
OpenManage Integration Suite for Microsoft 
System Center and Dell OpenManage 
Integration for VMware® vCenter® 
Dell OpenManage Connections: HP Operations 
Manager, IBM Tivoli®Netcool®and CA Network 
and Systems Management and Dell 
OpenManage Plug-in for Oracle®Database 
Manager 
Dimensions (HxWxD): 430.3 mm x 218mm x 
558.6 mm 
Slots: Support for up to total of 6x Full height 
PCIe 3.0  

display Dell E2016H 

Dijagonala: 19,5" 
Rezolucija: 1600x1900, Odziv: 5ms, Energy Star 
6.0, EPEAT silver sertifikovan 
Server je jedinstvena tehnička i funkcionalna 
celina: računar i monitor 
moraju biti od istog proizvođača 
Garancija 3 godine 

1 

8 EPSON EB-965H 3LCD Sistem projekcije 3LCD tehnologija  
Nativna rezolucija 1.024 x 768  
Format rezolucije XGA  
Kontrast 10.000:1  
Vertikalno osvežavanje 50Hz - 85Hz  
Paleta boja 1.07 milijardi boja  
Sočivo F = 1.51 - 1.99  
Veličina slike 30" - 300"  
Optimalna udaljenost 1.69m - 2.75m, na 
projekcionoj površini od 60"  
Zum 1.6 : 1  
Odnos stranica slike 4:3 
Lampa: Tip UHE (E-TORL)  
Snaga 200W  
Color Light Output 3.500 ANSI lumena  
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White Light Output 3.500 ANSI lumena  
Radni vek (standardni režim) 5.000h  
Radni vek (economic režim) 10.000h  
HDMI ulaz 2  
Analogni video ulazi S-Video, 2x VGA D-sub, 
Kompozitni (1x RCA)  
Analogni video izlazi VGA D-sub  
Audio ulaz 2x RCA, 3x 3.5mm  
Audio izlaz 3.5mm  
USB USB 2.0 (tip A), USB 2.0 (tip B)  
Bežična povezivost Wi-Fi ready  
Ostali priključci / Slotovi Serijski (RS-232), 
Kensington security lock slot  
Nivo buke (standardni režim) 37dB  
Nivo buke (economic režim) 29dB  
Garancija 2 godine  
Lampa 12 meseci ili 1.000 radnih sati 

9 VEGA EL S240 Električno projekciono platno sa daljinskim 
upravljačem 
Garancija: 2 godine 

1 

10 VEGA CM 25-160 Nosač Tip Univerzalni plafonski nosač za 
projektor   
Nosivost 25kg   
Rastojanje od plafona / zida 160mm   
Garancija 2 godineuniverzalni za projektor 

1 

11 SHARP AR6023D + ARNB7 Digitalni laser crno-beli fotokopir/printer/skener 
23 strane u minuti A4 
Format papira A3 – A6 
Gramaža papira 55 – 200 g/m² 
Kapacitet kaseta za papir 1 kaseta za 250 listova 
+ višenamenski ulaz kapaciteta 100 listova 
Izlazni kapacitet papira 250 listova 
Memorija 256 MB 
USB2.0, 10Base-T/100Base-TX 
PCL6 
Dvostrano štampanje 
Skeniranje u boji 
Skeniranje na USB memoriju 
Poklopac originala 
Garanacija: 3 godine 

1 

12 Brother HLL8250CDN Digitalni laser printer u boji 
28 strana u minuti A4 
Format papira A4 – A5 
Gramaža papira 60 – 163 g/m² 
Kapacitet kaseta za papir 1 kaseta za 250 listova 
+ višenamenski ulaz kapaciteta 50 listova 
Izlazni kapacitet papira 150 listova 
Memorija 128 MB 
USB2.0, 10Base-T/100Base-TX 
PCL6 
Dvostrano štampanje 
Skeniranje u boji 
Garancija: 3 godine 

1 

13 Vision VST 1500 Riello Line interactive 
Snaga: 1500VA / 1200W, Power factor (Cos Fi): 
0.8 
ULAZ 
Nominalni ulazni napon: 220- 230-240 Vac (162 
Vac< Vin < 290 Vac) 
Ulazna frekvencija: 50 Hz ± 5% / 60 Hz ± 5% 

9 



 

Development of master curricula for natural disasters 
risk management in Western Balkan countries 
(573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)  

 

30 
 

IZLAZ 
Nominalni napon na izlazu: 220- 230-240 Vac, 
talasni oblik: čista sinusoida 
Izlazna frekvencija: izbor 50 Hz / 60 Hz sa 
automatskom selekcijom 
BATERIJSKI SISTEM 
Autonomija: 5 minuta pri punom opterećenju 
Autonomija: 9 minuta pri tipičnom opterećenju 
Vreme punjenja baterije: 4 do 6 sati 
OSTALO 
Tower montaza 
Težina: 16.5 kg 
Dimenzije (ŠxDxV): tower 160x 443x 247 mm, 
LCD displej 
Zaštite: jaka struja - kratki spoj - prenapon - 
podnapon - temperatura - pražnjenje baterije 
Komunikacija: USB port, RS232 port, slot za 
komunikacione kartice 
Softver za menadžment i nadzor UPS uređaja: 
kompatibilan sa Microsoft Windows operativnim 
sistemima: 7 (32 i 64 bit), 2008, Vista, 2003, XP, 
Linux, MAC OS - Ulaz: IEC 320 C14 
Izlaz: 6 x IEC 320 C13 
Standardi: Sigurnosni: EN 62040-1 i Directives 
2006/95/EL; EMC: EN 62040-2 i Directives 
2004/108 EL 
Radna temperatura: 0 °C / +40 °C 
Dopuštena vlažnost vazduha: < 95% bez 
kondenzacije 
Nivo buke: < 40dBA na 1m 
ECO 6 energy levels 
Garancija: 2 godine 

14 MUSTEK SCANEXPRESS A3 
2400S 

Scanner A3 Size CIS flatbed scanner 
2400dpi x 2400dpi Optical Resolution 
Hi-Speed USB 2.0 
48-bit Color Scanning 
Supports Scan, Copy, Fax, E-mail, PDF, 
and OCR functions with the software 
supplied 
Garancija 2 godine 

1 

15 USB kabal USB cable type A to type B 5 
16 Kensington lock Kensington lock za osiguranje laptop računara 9 
17 HDMI cable HDMI kabal min 15 m duzine   1 
18 Extended power cord with 

multiple ED plugin 
Produžni kabal za napajanje min 3m dužine sa 
min 3 EU plug in 

5 
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1.3. NatRisk – КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА У БЕОГРАДУ 

Р.бр. Назив опреме 
 Кол. 

1 HP ProDesk 490 G3 MT i3-6100 4G500 Win10Pro + HP V213a 20.7-IN 
LEDBlt 11 

2 Brand name desktop and monitor 24"  i periferni uređaji 1 
3 Notebook-HP NOT 250 G5 i3-5005U 4G500 W10p, W4N09EA   3 
4 Projektor - Vivitek DS234 1 
5 Štampač HP CLJ M176n CF547A   1 
6 Interaktivna tabla 88" 1 

 

Ред.бр опис Количина 

1 

HP ProDesk 490 G3 MT i3-6100 4G500 Win10Pro + HP V213a 20.7-IN 
LEDBlt                                  HP ProDesk 490 G3 MT 
ENERGY STAR Certified Label 
HP ProDesk 490 MT 300W Bronze G3 Chassis 
W10P6 64-bit OS 
Intel Core i3-6100 3.7G 3M 2133 2C CPU 
4GB DDR4-2133 DIMM (1x4GB) RAM 
500GB SATA 6G 2.5 8G SSHD 
HP USB Value Keyboard 
HP USB Mouse 
9.5mm Slim Desktop SuperMulti DVDRW ODD 
HP SD Media Card Reader (49xMT G3 DT) 
1/1/1 490/498 MT Warranty 
HP ProDesk 400 Country Kit 
Intel Inside Core i3 TWR/MT Label 
HP MONITOR 21 V213a- 20,7", Wide format 16:9, 1920x1080, 200 cd/m2, 
600:1 static, 5000000:1 dynamic, 90 °, 65 °, 5 ms, Audio In/Out,DVI-D, Boja 
Crna, Postolje tilt, Anti-glare, LED Backlights, Plug and Play, User 
programmable 

11 
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2 

Brand name desktop and monitor 24"  i periferni uređaji 
Rezolucija: 1920x1080,Tip ekrana: TFT LCD, LED pozadinsko osvetljenje, 
Anti-glare 
Klasa procesora : Core i5,Broj jezgara procesora: 4,Broj logičkih jezgara (niti): 
4,Radni takt procesora: 3.2+ GHz, 6MB Smart Cache 
Memorija (RAM): 8+ GB, Radni takt memorije: 1.600+ MHz, Broj slotova: 
2,Maksimalno podržano: 16GB,Maksimalna podržana frekvencija: 1.600+ 
MHz,Napomena: SO-DIMM, Low-Voltage memorija 
Grafika: Nvidia GeForce GTX 960+ 
Hard disk: 500+ GB, 2.5", SATA III, 5.400rpm 
Optički uređaj: DVD±RW DL 
Wi-Fi: Da, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n , Bluetooth™: Da, 
verzija: 4,                                     (LAN): 10/100/1.000Mbps (Gigabit ethernet) 
HDMI ulaz: 1x HDMI,USB 3.0 priključci: 2, USB 2.0 priključci: 2, RJ-45 (LAN): 
1, Audio: 2x 3.5mm 
Čitač kartica: 4-u-1, Kensington security: 1 
Snaga napajanja : 90W 
Zvučnici: 2x3W 
Operativni system: Microsoft Windows® 10 Pro 64bit 
Tastatura: USB US crna, Miš: Optical Scroll USB crni 
Joystick/Gamepad: Logitech Extreme 3D Pro Joystick ili F310 Gamepad ili 
F710 Wireless Gamepad ili 
XBOX 360 Controller ili Logic3 PC Pro Flight 2, Kamera : 1 Megapiksel 

1 

3 

Notebook-HP NOT 250 G5 i3-5005U 4G500 W10p, W4N09EA     
Dijagonala : 15.6" 
CPU : Cores 2, Threads 4, Cache 3MB, min 2.00 GHz 
RAM : 4GB RAM 
HDD : 500GB 
Optika : DVDRW 
VGA : Intel HD Graphics 5500 
OS : Win 10 Pro 
Portovi : 1xUSB 3.0, 2xUSB 2.0, 1xVGA, 1xHDMI 
Baterija : 3-cell  

3 

4 

Projektor - Vivitek DS234                                                                                                                   
Display Type Single chip DLP® Technology by Texas Instruments Brightness 
3200 Native Resolution SVGA (800 x 600) Max. Supported Resolution 
1080p (1920 x1080) @60Hz Native Aspect Ratio 4:3 Contrast Ratio 10,000:1 
Keystone Correction Vertical +/40° Features Features 
3D Ready(DLP link, PC+Video), Direct 3D (HDMI 1.4a), 3D Mandatory 
Formats supported (top/bottom, right/left, frame sequential), Keypad lock 
Compatibility Video 
SDTV (480i, 576i), EDTV (480p, 576p), HDTV (720p, 1080i/p), NTSC (M, 
3.58/4.43 MHz), PAL (B, D, G, H, I, M, N), SECAM (B, D, G, K, K1, L) 
Connectivity I/O Connection Ports VGAIn (15pin D-
Sub), HDMI v1.4 , Composite Video, AudioIn (MiniJack), AudioOut (Mini-
Jack), RS232, USB miniB (Service) General Dimensions (W x D x H) 
285 x 193.5 x 111.5m Warranty 
Entry Warranty: 2 years projector / 1 year on lamp or 1000 hours whichever 
comes first  

1 



 

Development of master curricula for natural disasters 
risk management in Western Balkan countries 
(573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)  

 

33 
 

5 

Štampač HP CLJ M176n CF547A                                                                                                                    
Brzina štampanja C/B [str/min] 16 
Brzina štampanja boja [str/min] 4 
Rezolucija štampe [dpi] 600x600 
Vreme štampanja prve strane [s] 16 
Rezolucija kopiranja [dpi] 600x600 
Raspon zooma u kopiranju - od [%] 25 
Raspon zooma u kopiranju - do [%] 400 
Memorija [MB] 128 
Tip skenera flatbed 
Rezolucija skeniranja - fizička [dpi] 1200x1200 
Rezolucija skeniranja - softver [dpi] 600x600                                                                                              
LCD ekran da 
Fioka za ulaz [listova] 150 
Pregrada za izlaz [listova] 50 
Podržani formati za štampu  
A4,A5,A6,B5,C5,Envelope,Legal,Postcard,Transparencies                                                                                                                                                 
OS kompatibilnost  
Mac OS 10.3,Windows 7,Windows Vista,Windows XP 
Mesečni ciklus [str.] 20000 

1 

6 
Interaktivna tabla 88" 
iBoard IB88WRIO 
1938x1113mm infrared USB 
 

1 

 

ПАРТИЈА 2 – НАБАВКА СОФТВЕРА 

2.1.NatRisk – УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Р.бр. Назив опреме Кол. 

1 Surfer 13 (Universities) + guide 1 

2 Grapher 12 (Universities) + guide  1 

3 Didger 5 (Universities) + guide 1 

4 MapViewer 8 (Universities) + guide 1 

5 CorelDRAW Graphics Suite X8 Single User License, edu licenca 1 

6 

Esri ArcGIS for Desktop Advanced Teaching & Research Lab Kit 10.5 
(Concurrent Use)  
Esri ArcGIS Spatial Analyst Teaching & Research Lab Kit 10.5 
(Concurrent Use)  
Esri ArcGIS Geostatistical Analyst Teaching & Research Lab Kit 10.5 
(Concurrent Use)  

1 

7 IBM SPSS Statistics premium 1 

8 XLSTAT-Forecast 1 

9 Minitab 17 1 

10 MathType 1 



 

Development of master curricula for natural disasters 
risk management in Western Balkan countries 
(573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)  

 

34 
 

11 Adobe photoshop, single user, edu licenca, najam 3 godine 1 

12 Microsoft Visio Professional 2016, single user OLP NL Acdmc licence 1 

13 Matlab - Statistics and Machine Learning Toolbox 1 
 

2.2.NatRisk – УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ 

Р.бр. Назив опреме Кол. 

1 CorelDRAW Graphics Suite X8 Single User License, edu licenca 1 

2 Adobe Photoshop CC, single user, edu licenca, najam 3 godine 1 

3 Microsoft Visio Professional 2016, single user OLP NL Acdmc licence 2 

 
2.3.NatRisk – КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА У БЕОГРАДУ 

 
Р.бр. Назив опреме Кол. 

1 XVR Simulation Platform – XVR On Scene 
Instructor Permanent License 

1 

 
ПАРТИЈА 3 – НАБАВКА ЛИТЕРАТУРЕ 
3.1. NatRisk – УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ  

Р.бр. Назив опреме Кол. 

Rb Naziv Autor Godina ISBN Kol 
 

1 The Analysis of Time Series: An 
Introduction Chris Chatfield  2003 978-1584883173 1 

2 

The Complete Irrigation 
Workbook: Design, Installation, 
Maintenance and Water 
Management 

Larry E. Keesen 2013 978-1482778250 1 

3 Irrigation and Drainage 
Engineering 

Peter Waller, 
Muluneh Yitayew 2015 978-3319056982 1 

4 Flood Control and Drainage 
Engineering S.N. Ghosh 2014 978-1138026278 1 

5 An Introduction to Copulas 
(Springer Series in Statistics)  Roger B. Nelsen  2007 978-0387286594 1 

6 Hilbert-Huang Transform 
Analysis of Hydrological and  A.R. Rao, E.-C. Hsu 2008 978-1402064531 1 

 Environmental Time Series     
7 Entropy Theory in Hydrologic 

Science and Engineering  Vijay Singh  2015 978-0071835466 1 

8 Understanding probability H. Tijms 2007 978-1107658561 1 

9 Forecasting: principles and 
practice 

Rob J Hyndman, 
George 
Athanasopoulos 

2013 978-0987507105 1 
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10 Introduction to Time Series and 
Forecasting 

Peter J. Brockwell, 
Richard A. Davis  2010 978-0387953519 1 

11 Bayesian Data Analysis 

Andrew Gelman, 
John B. Carlin, Hal 
S. Stern, David B. 
Dunson, Aki Vehtari, 
Donald B. Rubin 

2013 978-1439840955 1 

12 
R for Data Science: Import, Tidy, 
Transform, Visualize, and Model 
Data 

Hadley Wickham, 
Garrett Grolemund 2017 978-1491910399 1 

13 

Fundamentals of Machine 
Learning for Predictive Data 
Analytics: Algorithms, Worked 
Examples, and Case Studies  

John D. Kelleher, 
Brian Mac Namee, 
Aoife D'Arcy 

2015 978-0262029445 1 

14 Machine Learning: The New AI  Ethem Alpaydin 2016 978-0262529518 1 
15 Metadata Jeffrey Pomerantz 2015 978-0262528511 1 
16 Cloud Computing  Nayan B. Ruparelia 2016 978-0262529099 1 

17 Cloud Computing: Concepts, 
Technology & Architecture  

Thomas Erl, Ricardo 
Puttini, Zaigham 
Mahmood 

2013 978-0133387520 1 

18 Dependence Modeling with 
Copulas  Harry Joe 2014 978-1466583221 1 

19 Principles of Copula Theory Fabrizio Durante, 
Carlo Sempi 2015 978-1439884423 1 

20 R for Everyone: Advanced 
Analytics and Graphics  Jared P. Lander 2013 978-0321888037 1 

21 Learning Statistics Using R Randall E. 
Schumacker 2014 978-1452286297 1 

22 Data Manipulation with R - 
Second Edition 

Jaynal Abedin, 
Kishor Kumar Das 2015 978-1785288814 1 

23 Big Data Fundamentals: 
Concepts, Drivers & Techniques 

Thomas Erl, Wajid 
Khattak, Paul Buhler 2016 978-0134291079 1 

24 
Big Data: Principles and best 
practices of scalable realtime data 
systems 

Nathan Marz, James 
Warren 2015 978-1617290343 1 

25 Probability and Statistics in 
Hydrology 

Vujica 
Yevjevich 1972 978-0918334008 1 

26 Structure of Daily Hydrologic 
Series 

Vujica 
Yevjevich 1984 978-0918334558 1 
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3.2. NatRisk – УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ  

Р.бр. Назив опреме Кол. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rb Naziv Autor Mesto  
izdanja Izdavač God 

izd. ISBN Kol. 

1 Интегрисани 
систем заштите Бранко Бабић Београд RABEK 2017 978-86-80698-06-9 10 

2 Систем заштите 
и спасавања Бранко Бабић Београд RABEK 2017 978-86-80698-05-2 20 

3 Теорија система 
и ризика 

Станковић 
Миомир, 
Савић Сузана 

Београд RABEK 2017 978-86-80698-04-5 10 

4 

Безбедност 
радне и 
животне 
средине, 
ванредне 
ситуације и 
образовање 

Николић, 
Весна, 
Живковић 
Ненад 

Ниш Факултет 
ЗНР 2010 978-86-6093-021-9 10 

5 

Процена ризика 
у заштити лица, 
имовине и 
пословања 

Кековић Зоран, 
Савић  Сузана, 
Комазец Ненад, 
Милошевић 
Младен, 
Јовановић 
Драгиша 

Београд 

Центар за 
анализу 
ризика и 
управљање 
кризама 

2011 

976-86-84069-59-9 

20 

6 
Безбедност у 
ванредним 
ситуацијама  

Млађан Драган Београд 

Криминал
истичко 
полицијска 
академија 

2015 

978-86-7020-309-9 

20 

7 Rizici globalnih 
katastrofa 

Bostrom Nik,  
Ćirković Milan 

Smederev
o Heliks 2012 

978-86-86059-14-7 
10 
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ПАРТИЈА 4 – НАБАВКА МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ – УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Р.бр. Назив опреме Кол. 

1 Humidity and Temperature Probes 2m cable RHT 175 1 
2 Air temperature  PT100 1/5DIN 2m cable  PT100/5 1 
3 PT100 1/5DIN 5m cable PT100/5 3 
4 Compact Wind direction sensor 4.3129.60.173 1 
5 Compact Wind speed sensor 4.3519.00.000 1 
6 Solar Radiation Sensor CMP6_2m 1 
7 Atmospheric pressure sensor MSB 181 1 
8 Rain Gauge MR3H 1 
9 Meteorological Mast MM10 10m height MM10F 1 

10 Cross arm (meteo sensors) MM-CM 1 
11 Cross arm (wind sensors) MM-CW 1 
12 Radiation Shield for Air Temperature Sensor MetCover3 1 
13 Radiation Shield for Ground Temperature Sensor MetCoverGND 1 
14 Pedestal for rain gauge (1m) MM1R 1 
15 Calibration of air pressure sensor in acredited laboratory AirPressureCAL 1 
16 Calibration of relative humidity sensor in acredited laboratory RelHumidityCAL 1 
17 Calibration of air temperature sensor in acredited laboratory AirTempCAL 1 
18 Calibration of wind speed sensor in acredited wind tunnel WindSpeedCAL 1 
19 Calibration of wind direction sensor in acredited laboratory WindDirCAL 1 
20 Calibration of precipitation  sensor in acredited laboratory PrecCAL 1 

21 Phreatimeter -Water level indicator  
with temperature sensor and bottom-hole indicator FRT-50 2 

22 PL-MBDA2 Main Board 1 
23 PL-LC Case LC 1 
24 PL-DSP Display with touchscreen 1 
25 Industrial secure digital card 1GB SDC1G 2 
26 AMS111 basic meteo software PL-SWBM 1 
27 IP66 Protective Case MWT_CIP661 1 
28 PL-PTA Connection terminal 1 
29 Power supply with charger 50W 12V SCP-50-12 1 
30 GSM modem module with antena GC-864C2 1 
31 SurgeDIN Overvoltage protection 1 
32 Transformer  MR-TR40P 2 
33 Backup battery 7 Ah MR-BT7 1 
36 IMS 4.0 Lite IMS/L 1 
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V 
 

OБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
 
 
1) Образац 1 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ; 
2) Образац 2 - ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ НАБАВКЕ  
3) Образац 3 – ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
4) Образац 4 – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ 
5) Образац 5 –  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА НАВЕДНИХ У 

ПОЗИВУ И КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ 
6) Образац 6 – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
7) Образац 7 – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. 

ЗАКОНА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
8) Образац 8 – ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ 

ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, 
ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ КАО И ДА НЕМАЈУ ЗАБРАНУ ОБАВЉАЊА 
ДЕЛАТНОСТИ КОЈА ЈЕ НА СНАЗИ У ВРЕМЕ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ; 

9) Образац 9 – ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ. 
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ОБРАЗАЦ 1 

ПОНУДЕ ПАРТИЈА 1 – НАБАВКА РАЧУНАРСКЕ ОПРЕМЕ 
 
Назив понуђача 

 

 
Седиште понуђача 

 

 
Лице овлашћено за потписивање 

 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
Електронска пошта 

 

 
Текући рачун 

 

 
Матични број 

 

 
Порески идентификациони број 

 

Датум подношења понуде 
 

Деловодни број понуде 
 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
Универзитетски трг број2  
18000 Ниш 

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на сајту Универзитета у Нишу у 
отвореном поступку јавне набавке број 1/2017  за испоруку  опреме за EРАСМУС + пројекaт бр. 
573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Development of master curricula for natural disasters 
risk management in the Western Balkan countries” (NatRisk) 
Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):  

а) самостално 
б) заједничка понуда 
ц) са суиспоручиоцем 

Заједничку понуду подносим са  
Извршење набавке делимично поверавам су испоручиоцу _______________________________  
у делу који се односи на ___________________________________________________________ 
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Набавка опреме– EРАСМУС + пројекaт бр. 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP 
„Development of master curricula for natural disasters risk management in the Western Balkan 
countries” (NatRisk) 

1.1.NatRisk – УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Р.
бр. Назив опреме Кол. 

Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Стопа 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

  3 4 5 6 7 
1 Notebook- i3-5005U 4G500 W10p 6     

2 
Brand name desktop and monitor 24" 
- i3, 8GB, 500GB, win10, Office 
H&S,AV ES Nod 

15 
    

3 
Dell server PowerEdge T430 + 8 
dodatnih ram memorija Kingston 
KTM-SX316/16G 

2+8     

4 

Projektor sa platnom i setom za 
montažu - Short Throw Vivitek 
DX881 ST + Avtek Easy Mount + 
Avtek Video 200- zidno platno 
200x200 

1 

    

5 Projektor - Vivitek DS234 1     

6 Interaktivna tabla - 85” iboard 1     

7 
Wireless presenter-LOGITECH 
Cordless 2.4GHz Presenter R400 Ret     2 

    

8 Magnetic whiteboard 1     

9 Flipchart table   1     

10 

Wireless tablet - Tablet Acer B1-850 
8”,QC 
MT8163/1GB/16GB/GPS/Android5.1/
Beli 

2 

    

11 

Smart LCD TV - 55" - PANASONIC 
LED Televizor TX-
55DS503E,Smart,FHD,WiFi,DVB-
T/T2/ 

1 
    

12 Mini pocket projector-PROJEKTOR 
LG PH300+TV Digital TV Tuner   1     

13 Dron - Phantom 3 Standard   1     

14 Develop  ineo 226 1     

15 GOPro HD hero 5 Senzor 1     
16 Štampač HP CLJ M176n CF547A 1     
17 MUSTEK SCANEXPRESS A3 2400S                                                                                                              1     

18 Slušalice sa mikrofonom Canyon 
stereo CNS-HHP3                                                                                           15     
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19 Genius SP-HF1800A 2.0 Zvucnici 
Drveni                                                                                                         2     

20 Bežični ruter Model DIR-809                                                                                                            1     

21 Oculus rift + Leap motion + Oculus 
touch 1     

22 LulzBot TAZ 6 boxed for retail EU 
edition   1     

23 

Eksterni hard disk HDD External 
3.5" 2TB WD WDBCTL0020HWT-
EESN, 8MB GLAN USB 3.0 My 
Cloud Kapacitet 2000 

1 

    

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

 

Комерцијално-технички услови понуде 
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: 
Структура цене – по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 
порезом на додату вредност;  
Начин и услови плаћања: ___________ (не може бити краћи од 30 дана по испоруци – 
приојему робе и достављеној фактури) 
Рок испоруке: _____________ дана од дана закључења уговора, 
Место испоруке: Франко купац, 
Квалитет – према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 
привредне делатности којој припада предмет набавке;  
Сервисно одржавање: У периоду од _________(месеци/година), 
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 
  Позиција/е _________________ маскимално _____________ година, 

Позиција/е _________________ маскимално _____________ година,  
(умножити по потреби) 

                                            
Место и датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Прилог уз понуду 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ  
 
Редни 
број Опис и карактеристике Коментар 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

М.П. 
(потпис овлашћеног лица) 

 
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему одговарајућих 
техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз спецификацију. Уз овај образац 
обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су 
неоопходни да би се понуда могла сагледати. 
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1.2. NatRisk – УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ 

Р.
бр. Назив опреме Кол. 

Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Стопа 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

  3 4 5 6 7 
 
1. Dell Precision Tower 3620 1     
2. Dell Optiplex 5040 2     
3. Dell Precision Tower 3620 4     
4. Dell Optiplex 3046 MT 17     

5. Dell Inspiron 5767 3 
 

    

6. Dell Vostro 5568 5     
7. Dell server PowerEdge T430 1     
8. EPSON EB-965H 3LCD 2     
9. VEGA EL S240 1     
10. VEGA CM 25-160 1     
11. SHARP AR6023D + ARNB7 1     
12. Brother HLL8250CDN 1     
13. Vision VST 1500 Riello 9     
14. MUSTEK SCANEXPRESS A3 2400S 1     
15. USB kabal 5     
16. Kensington lock 9     
17. HDMI cable 1     

18. Extended power cord with multiple 
ED plugin 

5     

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

 
Комерцијално-технички услови понуде 
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: 
Структура цене – по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 
порезом на додату вредност;  
Начин и услови плаћања: ___________ (не може бити краћи од 30 дана по испоруци – 
приојему робе и достављеној фактури) 
Рок испоруке: _____________ дана од дана закључења уговора, 
Место испоруке: Франко купац, 
Квалитет – према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 
привредне делатности којој припада предмет набавке;  
Сервисно одржавање: У периоду од _________(месеци/година), 
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Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 
  Позиција/е _________________ маскимално _____________ година, 

Позиција/е _________________ маскимално _____________ година,  
(умножити по потреби) 

 
 
                                            

Место и датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
Прилог уз понуду 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ  
 
Редни 
број Опис и карактеристике Коментар 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

М.П. 
(потпис овлашћеног лица) 

 
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему одговарајућих 
техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз спецификацију. Уз овај образац 
обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су 
неоопходни да би се понуда могла сагледати. 
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1.3. NatRisk – KРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА У БЕОГРАДУ 

Р.
бр. Назив опреме Кол. 

Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Стопа 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

  3 4 5 6 7 
 

1 
HP ProDesk 490 G3 MT i3-6100 
4G500 Win10Pro + HP V213a 20.7-IN 
LEDBlt 

11 
    

2 Brand name desktop and monitor 24"  
i periferni uređaji 1     

3 Notebook-HP NOT 250 G5 i3-5005U 
4G500 W10p, W4N09EA   3     

4 Projektor - Vivitek DS234 1     

5 Štampač HP CLJ M176n CF547A   1     

6 Interaktivna tabla 88" 1     

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

 
Комерцијално-технички услови понуде 
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: 
Структура цене – по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 
порезом на додату вредност;  
Начин и услови плаћања: ___________ (не може бити краћи од 30 дана по испоруци – 
приојему робе и достављеној фактури) 
Рок испоруке: _____________ дана од дана закључења уговора, 
Место испоруке: Франко купац, 
Квалитет – према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 
привредне делатности којој припада предмет набавке;  
Сервисно одржавање: У периоду од _________(месеци/година), 
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 
  Позиција/е _________________ маскимално _____________ година, 

Позиција/е _________________ маскимално _____________ година,  
(умножити по потреби) 

                                            
Место и датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
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Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
Прилог уз понуду 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ  
 
Редни 
број Опис и карактеристике Коментар 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

М.П. 
 

(потпис овлашћеног лица) 
 
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему одговарајућих 
техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз спецификацију. Уз овај образац 
обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су 
неоопходни да би се понуда могла сагледати. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 2 – НАБАВКА СОФТВЕРА 
 
Назив понуђача 

 

 
Седиште понуђача 

 

 
Лице овлашћено за потписивање 

 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
Електронска пошта 

 

 
Текући рачун 

 

 
Матични број 

 

 
Порески идентификациони број 

 

Датум подношења понуде 
 

Деловодни број понуде 
 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
Универзитетски трг број2  
18000 Ниш 

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на сајту Универзитета у Нишу у 
отвореном поступку јавне набавке број 1/2017  за испоруку  опреме за EРАСМУС + пројекaт 
бр. 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Development of master curricula for natural 
disasters risk management in the Western Balkan countries” (NatRisk) 
Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):  

а) самостално 
б) заједничка понуда 
ц) са суиспоручиоцем 

Заједничку понуду подносим са  
Извршење набавке делимично поверавам су испоручиоцу _______________________________  
у делу који се односи на ___________________________________________________________
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2.1.NatRisk – УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Р.
бр. Назив опреме Кол. 

Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Стопа 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

  3 4 5 6 7 
 

1 Surfer 13 (Universities) + guide 1     

2 Grapher 12 (Universities) + guide  1     

3 Didger 5 (Universities) + guide 1     

4 MapViewer 8 (Universities) + guide 1     

5 CorelDRAW Graphics Suite X8 
Single User License, edu licenca 1     

6 

Esri ArcGIS for Desktop Advanced 
Teaching & Research Lab Kit 10.5 
(Concurrent Use)  
Esri ArcGIS Spatial Analyst Teaching 
& Research Lab Kit 10.5 (Concurrent 
Use)  
Esri ArcGIS Geostatistical Analyst 
Teaching & Research Lab Kit 10.5 
(Concurrent Use)  

1 

    

7 IBM SPSS Statistics premium 1     
8 XLSTAT-Forecast 1     
9 Minitab 17 1     

10 MathType 1     

11 Adobe photoshop, single user, edu 
licenca, najam 3 godine 1     

12 Microsoft Visio Professional 2016, 
single user OLP NL Acdmc licence 

1     

13 Matlab - Statistics and Machine 
Learning Toolbox 1     

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

 
Комерцијално-технички услови понуде 
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: 
Структура цене – по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 
порезом на додату вредност;  
Начин и услови плаћања: ___________ (не може бити краћи од 30 дана по испоруци – 
пријему робе и достављеној фактури) 
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Рок испоруке: _____________ дана од дана закључења уговора, 
Место испоруке: Франко купац, 
Квалитет – према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 
привредне делатности којој припада предмет набавке;  
Сервисно одржавање: У периоду од _________(месеци/година), 
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 
  Позиција/е _________________ маскимално _____________ година, 

Позиција/е _________________ маскимално _____________ година,  
(умножити по потреби) 

                                            
Место и датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
Прилог уз понуду 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ  
Редни 
број Опис и карактеристике Коментар 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
М.П. 

 
(потпис овлашћеног лица) 

 
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему одговарајућих 
техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз спецификацију. Уз овај образац 
обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су 
неоопходни да би се понуда могла сагледати. 
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2.2.NatRisk – УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ 

Р.
бр. Назив опреме Кол. 

Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Стопа 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

  3 4 5 6 7 
 
1 CorelDRAW Graphics Suite X8 

Single User License, edu licenca 
1     

2 Adobe Photoshop CC, single user, edu 
licenca, najam 3 godine 

1     

3 
Microsoft Visio Professional 2016, 
single user OLP NL Acdmc licence 

2     

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

 
Комерцијално-технички услови понуде 
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: 
Структура цене – по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 
порезом на додату вредност;  
Начин и услови плаћања: ___________ (не може бити краћи од 30 дана по испоруци – 
приојему робе и достављеној фактури) 
Рок испоруке: _____________ дана од дана закључења уговора, 
Место испоруке: Франко купац, 
Квалитет – према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 
привредне делатности којој припада предмет набавке;  
Сервисно одржавање: У периоду од _________(месеци/година), 
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 
  Позиција/е _________________ маскимално _____________ година, 

Позиција/е _________________ маскимално _____________ година,  
(умножити по потреби) 

                                            
Место и датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Прилог уз понуду 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ  
 
Редни 
број Опис и карактеристике Коментар 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

М.П. 
(потпис овлашћеног лица) 

 
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему одговарајућих 
техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз спецификацију. Уз овај образац 
обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су 
неоопходни да би се понуда могла сагледати. 
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2.3.NatRisk – КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА У БЕОГРАДУ 

Р.
бр. Назив опреме Кол. 

Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Стопа 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

  3 4 5 6 7 
 

1 
XVR Simulation Platform – XVR On 
Scene 
Instructor Permanent License 

1     

 
УКУПНА ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

 
Комерцијално-технички услови понуде 
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: 
Структура цене – по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 
порезом на додату вредност;  
Начин и услови плаћања: ___________ (не може бити краћи од 30 дана по испоруци – 
приојему робе и достављеној фактури) 
Рок испоруке: _____________ дана од дана закључења уговора, 
Место испоруке: Франко купац, 
Квалитет – према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 
привредне делатности којој припада предмет набавке;  
Сервисно одржавање: У периоду од _________(месеци/година), 
Гарантни рок: Гарантни рок се исказује посебно за сваку позицију опреме која се нуди. 
  Позиција/е _________________ маскимално _____________ година, 

Позиција/е _________________ маскимално _____________ година,  
(умножити по потреби) 

                                            
Место и датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Прилог уз понуду 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ  
 
Редни 
број Опис и карактеристике Коментар 

   

   

   

   

   

   

   

 
 

М.П. 
(потпис овлашћеног лица) 

 
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему одговарајућих 
техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз спецификацију. Уз овај образац 
обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су 
неоопходни да би се понуда могла сагледати. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 3 – НАБАВКА ЛИТЕРАТУРЕ 
 
 
Назив понуђача 

 

 
Седиште понуђача 

 

 
Лице овлашћено за потписивање 

 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
Електронска пошта 

 

 
Текући рачун 

 

 
Матични број 

 

 
Порески идентификациони број 

 

Датум подношења понуде 
 

Деловодни број понуде 
 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
Универзитетски трг број2  
18000 Ниш 

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на сајту Универзитета у Нишу у 
отвореном поступку јавне набавке број 1/2017  за испоруку  опреме за EРАСМУС + пројекaт 
бр. 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Development of master curricula for natural disasters risk 
management in the Western Balkan countries” (NatRisk) 
Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):  

а) самостално 
б) заједничка понуда 
ц) са суиспоручиоцем 

Заједничку понуду подносим са  
Извршење набавке делимично поверавам су испоручиоцу _______________________________  
у делу који се односи на ___________________________________________________________
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Набавка опреме– EРАСМУС + пројекaт бр. 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP 
„Development of master curricula for natural disasters risk management in the Western Balkan 
countries” (NatRisk) 

3.1.NatRisk – УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Р.
бр. Назив опреме Кол. 

Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Стопа 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

  3 4 5 6 7 
 

1 The Analysis of Time Series: An 
Introduction 1     

2 
The Complete Irrigation Workbook: 
Design, Installation, Maintenance and 
Water Management 

1     

3 Irrigation and Drainage Engineering 1     

4 Flood Control and Drainage 
Engineering 1     

5 An Introduction to Copulas (Springer 
Series in Statistics)  1     

6 Hilbert-Huang Transform Analysis of 
Hydrological and  1     

7 Environmental Time Series      

8 Entropy Theory in Hydrologic Science 
and Engineering  1     

9 Understanding probability 1     

10 Forecasting: principles and practice 1     

11 Introduction to Time Series and 
Forecasting 1     

12 Bayesian Data Analysis 1     

13 R for Data Science: Import, Tidy, 
Transform, Visualize, and Model Data 1     

14 
Fundamentals of Machine Learning for 
Predictive Data Analytics: Algorithms, 
Worked Examples, and Case Studies  

1     

15 Machine Learning: The New AI  1     
16 Metadata 1     
17 Cloud Computing  1     

18 Cloud Computing: Concepts, 
Technology & Architecture  1     

19 Dependence Modeling with Copulas  1     

20 Principles of Copula Theory 1     

21 R for Everyone: Advanced Analytics 
and Graphics  1     

22 Learning Statistics Using R 1     
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23 Data Manipulation with R - Second 
Edition 1     

24 Big Data Fundamentals: Concepts, 
Drivers & Techniques 1     

25 Big Data: Principles and best practices 
of scalable realtime data systems 1     

26 Probability and Statistics in Hydrology 
Structure of Daily Hydrologic Series 1     

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
  

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
  

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
  

 
Комерцијално-технички услови понуде 
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: 
Структура цене – по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 
порезом на додату вредност;  
Начин и услови плаћања: ___________ (не може бити краћи од 30 дана по испоруци – 
приојему робе и достављеној фактури) 
Рок испоруке: _____________ дана од дана закључења уговора, 
Место испоруке: Франко купац, 
Квалитет – према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 
привредне делатности којој припада предмет набавке;  

 
                                            

Место и датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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Прилог уз понуду 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ  
 
Редни 
број Опис и карактеристике Коментар 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 

М.П. 
(потпис овлашћеног лица) 

 
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему одговарајућих 
техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз спецификацију. Уз овај образац 
обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су 
неоопходни да би се понуда могла сагледати. 
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3.2.NatRisk – УНИВЕРЗИТЕТ ОДБРАНЕ У БЕОГРАДУ 

 

Р.
бр. Назив опреме Кол. 

Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Стопа 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

  3 4 5 6 7 
 
1 Интегрисани систем заштите 10     

2 Систем заштите и спасавања 20     

3 Теорија система и ризика 10 
    

4 Безбедност радне и животне средине, 
ванредне ситуације и образовање 10     

5 Процена ризика у заштити лица, 
имовине и пословања 20     

6 Безбедност у ванредним ситуацијама  20     

7 Rizici globalnih katastrofa 10     

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

 
 
Комерцијално-технички услови понуде 
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: 
Структура цене – по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 
порезом на додату вредност;  
Начин и услови плаћања: ___________ (не може бити краћи од 30 дана по испоруци – 
приојему робе и достављеној фактури) 
Рок испоруке: _____________ дана од дана закључења уговора, 
Квалитет – према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 
привредне делатности којој припада предмет набавке;  
Место испоруке: Франко купац, 

                                            
Место и датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су 
тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, 
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група понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви 
понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
Прилог уз понуду 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ  
 
Редни 
број Опис и карактеристике Коментар 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

М.П. 
(потпис овлашћеног лица) 

 
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему одговарајућих техничких 
карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз спецификацију. Уз овај образац обавезно 
доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су неоопходни да би се понуда 
могла сагледати. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ПАРТИЈА 4 – НАБАВКА МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ – 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
 
 
Назив понуђача 

 

 
Седиште понуђача 

 

 
Лице овлашћено за потписивање 

 

 

 
Особа за контакт 

 

 
Телефон 

 

 
Телефакс 

 

 
Електронска пошта 

 

 
Текући рачун 

 

 
Матични број 

 

 
Порески идентификациони број 

 

Датум подношења понуде 
 

Деловодни број понуде 
 

 
УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
Универзитетски трг број2  
18000 Ниш 

Достављамо Вам понуду по јавном позиву објављеном на сајту Универзитета у Нишу у 
отвореном поступку јавне набавке број 1/2017  за испоруку  опреме за EРАСМУС+ пројекaт бр. 
573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Development of master curricula for natural disasters risk 
management in the Western Balkan countries” (NatRisk) 
Начин давања понуде (заокружити изабрану опцију):  

а) самостално 
б) заједничка понуда 
ц) са суиспоручиоцем 

Заједничку понуду подносим са  
Извршење набавке делимично поверавам су испоручиоцу _______________________________  
у делу који се односи на ___________________________________________________________
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ПАРТИЈА 4. – УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 

Р.
бр. Назив опреме Кол. 

Цена по 
јединици 
мере без 
ПДВ-а 

Стопа 
ПДВ-а 

Укупна 
цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
цена са 
ПДВ-ом 

  3 4 5 6 7 
 
1 Humidity and Temperature Probes 

2m cable RHT 175 1     

2 Air temperature  PT100 1/5DIN 2m 
cable  PT100/5 1     

3 PT100 1/5DIN 5m cable PT100/5 3     

4 Compact Wind direction sensor 
4.3129.60.173 1     

5 Compact Wind speed sensor 
4.3519.00.000 1     

6 Solar Radiation Sensor CMP6_2m 1     

7 Atmospheric pressure sensor MSB 
181 1     

8 Rain Gauge MR3H 1     

9 Meteorological Mast MM10 10m 
height MM10F 1     

10 Cross arm (meteo sensors) MM-CM 1     

11 Cross arm (wind sensors) MM-CW 1 
    

12 Radiation Shield for Air Temperature 
Sensor MetCover3 1     

13 Radiation Shield for Ground 
Temperature Sensor MetCoverGND 1     

14 Pedestal for rain gauge (1m) MM1R 1     

15 Calibration of air pressure sensor in 
acredited laboratory AirPressureCAL 1     

16 
Calibration of relative humidity 
sensor in acredited laboratory 
RelHumidityCAL 

1 
    

17 Calibration of air temperature sensor 
in acredited laboratory AirTempCAL 1     

18 
Calibration of wind speed sensor in 
acredited wind tunnel 
WindSpeedCAL 

1 
    

19 Calibration of wind direction sensor 
in acredited laboratory WindDirCAL 1     
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20 Calibration of precipitation  sensor in 
acredited laboratory PrecCAL 1     

21 
Phreatimeter -Water level indicator  
with temperature sensor and bottom-
hole indicator FRT-50 

2 
    

22 PL-MBDA2 Main Board 1     

23 PL-LC Case LC 1     

24 PL-DSP Display with touchscreen 1     

25 Industrial secure digital card 1GB 
SDC1G 2     

26 AMS111 basic meteo software PL-
SWBM 1     

27 IP66 Protective Case MWT_CIP661 1     

28 PL-PTA Connection terminal 1     

29 Power supply with charger 50W 12V 
SCP-50-12 1     

30 GSM modem module with antena 
GC-864C2 1     

31 SurgeDIN Overvoltage protection 1     

32 Transformer  MR-TR40P 2     

33 Backup battery 7 Ah MR-BT7 1     

34 IMS 4.0 Lite IMS/L 1     

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПАН ИЗНОС ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

УКУПНА ВРЕДНОСТ СА ПОРЕЗОМ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 
 

 

 
Комерцијално-технички услови понуде 
ЕЛЕМЕНТИ ПОНУДЕ: 
Структура цене – по јединици мере, висина ПДВ-а, укупно по ставкама без и са урачунатим 
порезом на додату вредност;  
Начин и услови плаћања: ___________ (не може бити краћи од 30 дана по испоруци – 
приојему робе и достављеној фактури) 
Рок испоруке: _____________ дана од дана закључења уговора, 
Место испоруке: Франко купац, 
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Квалитет – према захтеваним перформансама и у складу са важећим узансама у области 
привредне делатности којој припада предмет набавке;  
Сервисно одржавање: У периоду од _________(месеци/година), 
Гарантни рок: Гарантни рок _________________ маскимално _____________ година, 

                                            
Место и датум                    Понуђач 

    М. П.  
_____________________________   ________________________________ 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни 
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група 
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи 
из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
 
Прилог уз понуду 
 
ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ОПРЕМЕ  
 
Редни 
број Опис и карактеристике Коментар 

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 

М.П. 
(потпис овлашћеног лица) 

 
НАПОМЕНА: Образац се попуњава само у случају да понуђач нуди опрему одговарајућих 
техничких карактеристика и квалитета где је то и наведено кроз спецификацију. Уз овај образац 
обавезно доставити каталошки приказ опреме која се нуди са свим детаљима који су 
неоопходни да би се понуда могла сагледати. 

 



 

Development of master curricula for natural disasters 
risk management in Western Balkan countries 
(573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)  

 

64 
 

Образац 2 
ОЦЕНА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ 

ОПРЕМЕ – БРОЈ НАБАВКЕ 1/2017. 
 

Р.б. Назив документа                 Датум и ознака 

 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан 
у одговарајући регистар (чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) ЗЈН); 

ИЗЈАВА којом понуђач под 
пуном материјалном и 
кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) 
до 4) и став 2. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном 
документацијом 

 
 

2. 

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

3. 

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

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде (чл. 75. Ст. 2. ЗЈН). 

5. 

Да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања 
позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки 
није био неликвидан 

 
Место и датум: 

 
 
 

 
Понуђач: 

 
 М.П. 
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Образац 3 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

За ПАРТИЈУ __________ 

ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Пун назив понуђача 
 

Седиште и адреса 
 

Матични број 
 

Регистарски број 
 

ПИБ 
 

Одговорно лице за потписивање 
уговора 

 

Особа за контакт 
 

Телефон 
 

Телефон-факс 
 

Број рачуна и назив банке 
 

e – mail  
 

 

Место и датум: 

________________________            (М.П.)            _____________________________ 
                     (потпис овлашћеног лица) 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ КОЈИ ЈЕ УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
За ПАРТИЈУ _____________ 

1 НАЗИВ ПОНУЂАЧА  

2 СЕДИШТЕ И АДРЕСА   

3 МАТИЧНИ БРОЈ  

4 РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  

5 ПИБ  

6 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  

7 ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

8 ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА 
БАНКА  

9 ТЕЛЕФОН   

10 ТЕЛЕФАКС  

11 Е-МAIL АДРЕСА  

Место и датум:  Понуђач: 
 М.П.  

  (потпис овлашћеног лица) 
 

Напомена: Образац копирати и попунити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди  
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ/СУИСПОРУЧИОЦУ 
За ПАРТИЈУ __________ 

1 НАЗИВ 
ПОДИЗВОЂАЧА/СУИСПОРУЧИОЦА  

2 СЕДИШТЕ И АДРЕСА   

3 МАТИЧНИ БРОЈ  

4 РЕГИСТАРСКИ БРОЈ  

5 ПИБ  

6 ОДГОВОРНО ЛИЦЕ  

7 ОСОБА ЗА КОНТАКТ  

8 ТЕКУЋИ РАЧУН И ПОСЛОВНА БАНКА  

9 ТЕЛЕФОН   

10 ТЕЛЕФАКС  

11 Е-МAIL АДРЕСА  

Место и датум:  Понуђач: 
 М.П.  
  (потпис овлашћеног лица) 

 
 Напомена: Образац копирати и попунити за сваког подизвођача/суиспоручиоца 
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Образац 4 
Назив и седиште понуђача 
Датум: ______________________ 

 
 
 
 На основу члана 61. Став 7. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС” број 
124/12), дајемо следећу 
 

И З Ј А В У 
 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да ћемо, у тренутку 
потписивања уговора тј. При испоруци робе, у поступку јавне набавке – Предмет набавке је 
обједињена набавка опреме, софтвера, литературе и метеоролошке станице за потребе партнера 
Универзитетa у Нишу, Универзитетa одбране у Београду, Криминалистичко-полицијска 
академија у Београду на EРАСМУС + пројекту бр. 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP 
„Development of master curricula for natural disasters risk management in the Western Balkan 
countries” (NatRisk), објављеном на Порталу јавних набавки и wеб страници Наручиоца, 
доставити бланко соло меницу и менично овлашћење за добро извршење посла у износу од 10% 
од укупне вредности уговора и бланко соло меницу за отклањање недостатака у гарантном року 
у износу од 5% од укупне вредности уговора, без урачунатог  пореза на додату вредност, у 
корист наручиоца, са клаузулом “без протеста”, роком доспећа “по виђењу” и роком важења 5-
10 дана дуже од периода важности уговора тј. Извршења послова из члана 1 Уговора.  
 Истовремено се обавезујемо да ћемо, уз средство финансијског обезбеђења Наручиоцу 
предати и копију картона са депонованим потписом овлашћеног лица понуђача, овлашћење за 
наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, и копију захтева испоручиоца 
за регистрацију менице у  Регистру меница Народне Банке Србије  и овлашћења, који је оверен 
од стране пословне банке  Понуђача. 
               П О Н У Ђ А Ч 

М.П. 
         _______________________ 
         (потпис овлашћеног лица) 
 
НАПОМЕНА:  

- Уколико понуђач наступа самостално или са подизвођачем, изјаву потписује и оверава 
печатом овлашћено лице понуђача.  

- Уколико понуђач наступа са групом понуђача изјаву потписује и оверава овлашћено лице 
овлашћеног члана групе понуђача или овлашћено лице понуђача.  
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Образац 5 

Назив и седиште понуђача 
 
Датум: ______________________ 
 

 
ИЗЈАВА  

О ПРИХВАТАЊУ СВИХ УСЛОВА НАВЕДНИХ У ПОЗИВУ И КОНКУРСНОЈ 
ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА У ПОСТУПКУ ОБЈЕДИЊЕНЕ НАБАВКЕ 

ОПРЕМЕ И СОФТВЕРА БРОЈ НАБАВКЕ ЕRASMUS + 1/2017 ,  
У ОКВИРУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ  

EРАСМУС + пројекта бр. 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Development of master 
curricula for natural disasters risk management in the Western Balkan countries” (NatRisk) 

 
 

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове из позива 
објављеног на интернет страници Наручиоца – Универзитет у Нишу и конкурсне документације 
за достављање понуда у поступку обједињене набавке опреме, софтвера, литературе и 
метеоролошке станице за потребе свих партнера на пројекту у оквиру реализације EРАСМУС + 
пројектa бр. 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Development of master curricula for 
natural disasters risk management in the Western Balkan countries” (NatRisk), број набавке 
ЕRASMUS + - 1/2017.  

 
Сагласни смо да ти услови у целини представљају саставни део уговора о набавци.  
 

 
 
 
               П О Н У Ђ А Ч 

М.П. 
             
            ___________________________ 
         (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 6 
 
 
 
 
 
 

 
ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

  
  

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

 
 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку обједињене набавке опреме, софтвера, литературе и метеоролошке станице за потребе 
свих партнера на пројекту у оквиру реализације EРАСМУС + пројектa бр. 573806-EPP-1-2016-1-
RS-EPPKA2-CBHE-JP „Development of master curricula for natural disasters risk management in the 
Western Balkan countries” (NatRisk), број набавке ЕRASMUS + - 1/2017 поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима.  

 
 

 
               П О Н У Ђ А Ч 

М.П. 
             
            ___________________________ 
         (потпис овлашћеног лица) 

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда 
конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. Став 1. Тачка 2) Закона.  

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
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Образац 7 
 
 
 
Назив и седиште понуђача 
 
Датум: ______________________ 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу    

И З Ј А В У 

Понуђач  _____________________________________________ у поступку јавне набавке 
опреме, софтвера, литературе и метеоролошке станице за потребе партнера Универзитетa у 
Нишу, Универзитетa одбране у Београду, Криминалистичко-полицијска академија у Београду на 
EРАСМУС + пројекту бр. 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Development of master 
curricula for natural disasters risk management in the Western Balkan countries” (NatRisk), испуњава 
све услове из чл. 75. И 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 
предметну јавну набавку, и то: 

1) Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 
регистар (чл. 75. Ст. 1. Тач. 1) ЗЈН); 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. Ст. 1. Тач. 2) ЗЈН); 

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине и нема забрану обављања 
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну набавку 
(чл. 75. Ст. 2. ЗЈН); 

5) Да понуђач у периоду од шест месеци пре објављивања позива за подношење понуда 
на Порталу јавних набавки није био неликвидан. 
 
 

 
             П О Н У Ђ А Ч 

М.П. 
             
            ___________________________ 
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         (потпис овлашћеног лица) 
 
 

Образац 8 
 

Назив и седиште понуђача 
 
Датум: ______________________ 

 
 
 
 
 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем 
следећу    

 

И З Ј А В У 

 
 
 

 Изјављујемо под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо, при 
састављању понуде у  поступку јавне набавке -  Предмет набавке је обједињена набавка 
рачунара, софтвера, литературе и метеоролошке станице за потребе партнера Универзитетa у 
Нишу, Универзитетa одбране у Београду, Криминалистичко-полицијска академија у Београду на 
EРАСМУС + пројекту бр. 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Development of master 
curricula for natural disasters risk management in the Western Balkan countries” (NatRisk), 
поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану обављања делатности која је 
на снази у време подношења понуде. 
 
         
 
 
 
 
               П О Н У Ђ А Ч 

М.П. 
             
            ___________________________ 
         (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 9 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

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

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од наручиоца 
накнаду трошкова. 

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

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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VI 
МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ ОПРЕМЕ 

ЗА ПАРТИЈУ 1 
подпартија ______ - ___________________________ 

РАЧУНАРСКА ОПРЕМА  
’’NatRisk''  

(шифра и редни број јавне набавке: 1/2017 ) 
закључен у Нишу, дана ________ 2017. године између: 
 
1. УНИВЕРЗИТЕТ У _______________, АДРЕСА ________________, Србија, кога заступа 

____________________, ректор, ПИБ __________, Maтични број _________; (у даљем тексту: 
Купац) са једне стране, 

и 
2.___________________________________________из_________________ 
ул.__________________ бр .______, са ПИБ‐ом ________________, матичним 
бројем__________________,са  бр.т.р.      ____________________   код  _____________________   
(банке),   које  заступа_______________________ ______________ као Извршиоца посла (у 
даљем тексту: Продавац), с друге стране. 
 
Са подизвођачем/подизвођачима  

 
 

Са заједничким понуђачем/понуђачима  
 
 

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача) 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет Уговора је купопродаја опреме за потребе EРАСМУС + пројекта бр. 573806-

EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Development of master curricula for natural disasters risk 
management in the Western Balkan countries” (NatRisk), редни број набавке ЕРАСМУС+ 1/2017 (у 
даљем тексту: опрема), у свему према документацији и понуди Продавца број ________ од 
____________ 2017. године, која чини саставни део овог Уговора. 
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 2. 
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора. 

 
Члан 3. 

Место испоруке опреме је Пословна зграда Купца у ___________ у складу са расподелом 
из техничке спецификације (адреса ________________________). 
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Члан 4. 
Продавац је дужан да рачунарску опрему испоручи у оргиналном паковању и да исто 

паковање чува код себе  све до истека гарантног рока опреме, како би се у случају квара иста 
могла послати у сервис у траженој оригиналној амбалажи.  

Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне 
за инсталирање, за коришћење и одржавање опреме. 
 

Члан 5. 
Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима 

и случајевима који онемогућавају извршење набавке у року из члана 2. овог уговора. 
Продавац је дужан да Купца писменим путем обавести одмах, а најкасније 48 сати након 

појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да разматра 
евентуалну могућност продужења уговореног рока. 
 

Члан 6. 
 Купац се обавезује да преузме опрему под условима из понуде и у количини предвиђеној 
овим Уговором. 

Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који потписују 
овлашћена лица Купца и Продавца. 

Евентуалне приговоре на опрему Купац је дужан да стави одмах, приликом преузимања 
опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања. 
   ЦЕНА 

Члан 7. 
   Уговорне стане сагласно прихватају цену опреме из понуде Продавца у укупном износу 
од ________________________(____________________________________) динара, без 
обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно __________________________ 
(____________________________________________) динара, са урачунатим порезом на додату 
вредност. 

Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку опреме на „адресу Купца - 
распаковано и повезано". 

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна. 
Члан 8. 

Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави предрачун 
са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупан износ набавке са ПДВ-ом. 

На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном 
Министарству. 

Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће доставити 
Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са напоменом да је 
опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем. 

Купац ће извршити плаћање опреме Продавцу по окончању испоруке, у року од 5 дана од 
дана пријема фактуре. 
  ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 
Продавац даје гаранцију Купцу да ће опрема из члана 1. овог Уговора одговарати у свему 

техничким нормативима и важећим прописима. 
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Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике опреме и одговоран је за 
све недостатке и дефекте на испорученој опреми. 

Гарантни рок је ______  за све ставке из понуде, почиње да траје од момента 
фактурисања тј.  потписа записника о примопредаји. 

 
Члан 10. 

У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и 
отклањањем кварова и недостатака на испорученој опреми, али најкасније у року од 2 (два) дана 
од дана пријема опреме од Купца. 

Продавац преузима неисправну и враћа поправљену опрему у Београд, Ниш или кроз 
мрежу овлашћених сервиса. 

Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца. 
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у 

року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од Купца, Купац има право да сам отклони 
недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца 

На поправљене и замењене делове рачунарске опреме примењује се гарантни рок од 
    месеци од дана извршене поправке или замене. 

Време урачунато на отклањање недостатака и кварова не урачунава се у гарантни рок тј. 
гарантни рок се продужава за период мировања рачунарске опреме. 

 
Члан 11. 

Уколико опрему која је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи у року из 
члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила,  Испоручилац се обавезује да Купцу плати 
уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од укупне вредности уговорених добра, за сваки 
дан кашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне 
вредности опреме. 

Члан 12. 
Продавац  неће платити уговорну казну ако докаже да није крив за кашњење у испоруци 

опреме. 
Продавац  ће платити само део уговорне казне који је сразмеран његовој кривици, ако 

докаже да је само делимично крив за кашњење. 
 

Члан 13. 
Уколико је због кашњења Продавца у испоруци опреме  претрпео штету која је већа од 

износа уговорне казне, Купац може да, уместо уговорне казне, од Продавца захтева накнаду 
штете, односно, поред уговорне казне, може да захтева и разлику до пуног износа претрпљене 
штете. 
ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Финансијско обезбеђење 

Члан 14. 
       Продавац се обавезује да у тренутку закључења овог уговора достави Купцу једну 
бланко соло меницу, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, која представља 
средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних 
обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
     Меница треба да буде са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“ и роком 
важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока важења уговора. Истовремено, предајом 
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менице из става 1. овог члана, испоручилац  се обавезује да наручиоцу преда копију картона са 
депонованим потписом овлашћеног лица понуђача, овлашћење за наручиоца да меницу може 
попунити у складу са овим уговором, и копију захтева испоручиоца за регистрацију менице у 
Регистру меница Народне Банке Србије  и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке 
Продавца. 

Меница мора  бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Купца.  
Наручилац се обавезује да меницу врати Продавцу по истеку наведеног рока. 
 

Члан 15. 
Продавац се обавезује да у тренутку испоруке добара и достављања фактуре достави Купцу 

Средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у гарантном року и то  бланко 
сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року. Продавац се обавезује да у тренутку 
примопредаје  предмета јавне набавке преда купцу Бланко сопствену меницу за отклањање 
грешака у гарантном року, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 
Бланко сопствену меницу за отклањање грешака у гарантном року се издаје у висини 5% од 
укупне вредности уговора, без ПДВ-а. Рок важења Бланко сопствене менице мора бити 5 (пет) 
дана дужи од гарантног рока. Купац ће уновчити Бланко сопствену меницу за отклањање 
грешака у гарантном року у случају да изабрани Продавац не изврши обавезу отклањања квара 
који би могао да умањи могућност коришћења предмета уговора у гарантном року. 

 
Члан 16. 

      Продавац  овлашћује Купца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати 
из менице из  члана 14. овог уговора, у висини од највише 10% од вредности из члана 7.уговора. 
тј. из  члана 15. овог уговора, у висини од највише 5% од вредности из члана 7.уговора. 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 
Купац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

- уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога, 
- уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и стандардима за ту врсту 

опреме  и квалитету наведеном у понуди Продавца и 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 
Члан  18. 

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

 
Члан 19. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају 
да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Нишу.  

Члан  20. 
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака уговорна 

страна. 
          ЗА ПРОДАВЦА                                                                           ЗА  КУПЦА 

       ___________________                                           ____________________                                                                                                                         
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МОДЕЛ УГОВОРА  
ЗА ПАРТИЈУ 2 – НАБАВКА СОФТВЕРА 

Подпартија ___ - ___________________________ 
’’NatRisk''  

(шифра и редни број јавне набавке: 1/2017 ) 
закључен у Нишу, дана ________ 2017. године између: 
 
2. УНИВЕРЗИТЕТ У _______________, АДРЕСА ________________, Србија, кога заступа 

____________________, ректор, ПИБ __________, Maтични број _________; (у даљем тексту: 
Купац) са једне стране, 

и 
2.___________________________________________из_________________ 
ул.__________________ бр .______, са ПИБ‐ом ________________, матичним 
бројем__________________,са  бр.т.р.      ____________________   код  _____________________   
(банке),   које  заступа_______________________ ______________ као Извршиоца посла (у 
даљем тексту: Продавац), с друге стране. 
 
Са подизвођачем/подизвођачима  

 
 

Са заједничким понуђачем/понуђачима  
 
 

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача) 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 
Предмет Уговора је купопродаја софтвера за потребе EРАСМУС + пројекта бр. 573806-

EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Development of master curricula for natural disasters risk 
management in the Western Balkan countries” (NatRisk), ЕРАСМУС+ PROJEKAT (у даљем 
тексту: опрема), у свему према документацији и понуди Продавца број ________ од 
____________ 2017. године, која чини саставни део овог Уговора. 
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 2. 
Рок испоруке опреме је ____ дана од дана закључења Уговора. 

                                                           
Члан 3. 

Место испоруке опреме је Пословна зграда Купца у _________ у складу са расподелом из 
техничке спецификације (адреса: _______________________________________). 

 
Члан 4. 

Продавац је дужан да софтвер испоручи на начин и под условима који подразумевају 
несметану инсталацију софтвера и његово даље коришћење.  

Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне 
за инсталирање, за коришћење и одржавање софтвера. 
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Члан 5. 
Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима 

и случајевима који онемогућавају извршење набавке у року из члана 2. овог уговора. 
Продавац је дужан да Купца писменим путем обавести одмах, а најкасније 48 сати након 

појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да разматра 
евентуалну могућност продужења уговореног рока. 
 

Члан 6. 
 Купац се обавезује да преузме софтвер под условима из понуде и у количини 
предвиђеној овим Уговором. 

Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему опреме“ који потписују 
овлашћена лица Купца и Продавца. 

Евентуалне приговоре на софтвер Купац је дужан да стави одмах, приликом преузимања 
опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања. 
 
   ЦЕНА 

Члан 7. 
   Уговорне стане сагласно прихватају цену софтвера из понуде Продавца у укупном 
износу од ________________________(____________________________________) динара, без 
обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно __________________________ 
(____________________________________________) динара, са урачунатим порезом на додату 
вредност. 

Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку софтвера на „адресу Купца 
- распаковано и повезано". 

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна. 
 

Члан 8. 
Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави предрачун 

са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупан износ набавке са ПДВ-ом уз 
обавезну назнаку: __________________________ 

На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном 
Министарству. 

Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће доставити 
Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са напоменом да је 
опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем. 

Купац ће извршити плаћање софтвера Продавцу по окончању испоруке, у року од 5 дана 
од дана пријема фактуре. 
  
 ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 
Продавац даје гаранцију Купцу да ће софтвер из члана 1. овог Уговора одговарати у 

свему техничким нормативима и важећим прописима. 
Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике софтвера и одговоран је 

за све недостатке и дефекте на испорученом софтверу. 
Гарантни рок је ______  за све ставке из понуде, почиње да траје од момента инсталације 

софтвера тј.  потписа записника о примопредаји. 
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Члан 10. 
У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и 

отклањањем кварова и недостатака на испорученом софтверу, али најкасније у року од 2 (два) 
дана од дана пријема опреме од Купца. 

Продавац преузима неисправну и враћа поправљену опрему у Београд, Ниш или кроз 
мрежу овлашћених сервиса. 

Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца. 
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у 

року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од Купца, Купац има право да сам отклони 
недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца 

 
Члан 11. 

Уколико софтвер који је предмет овог уговора, својом кривицом не испоручи у року из 
члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила,  Испоручилац се обавезује да Купцу плати 
уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од укупне вредности уговорених добра, за сваки 
дан кашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% (процената) укупне 
вредности опреме. 
 
ТЕХНИЧКА ПОДРШКА 

Члан 12. 
Продавац  се обавезује да ће Купцу пружити техничку подршку у периоду од ___ месеци 

од дана инсталирања софтвера. У том периоду Купац има право на: 
- Добијање свих псимених и усмених консултација (телефоном, мејлом и лично), 
- Потребну обуку корисника софтвера на захтев Купца, 
- Отклањање проблема односно узрока отказа система, време одзива не сме бити дуже од 

24 часа, без додатне накнаде продавцу. 
 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Финансијско обезбеђење 

Члан 13. 
       Продавац се обавезује да у тренутку закључења овог уговора достави Купцу једну 
бланко соло меницу, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, која представља 
средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних 
обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
     Меница треба да буде са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“ и роком 
важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока важења уговора. Истовремено, предајом 
менице из става 1. овог члана, испоручилац  се обавезује да наручиоцу преда копију картона са 
депонованим потписом овлашћеног лица понуђача, овлашћење за наручиоца да меницу може 
попунити у складу са овим уговором, и копију захтева испоручиоца за регистрацију менице у 
Регистру меница Народне Банке Србије  и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке 
Продавца. 

Меница мора  бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Купца.  
Наручилац се обавезује да меницу врати Продавцу по истеку наведеног рока. 
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Члан 14. 
      Продавац  овлашћује Купца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати 
из менице из  члана 14. овог уговора, у висини од највише 10% од вредности из члана 7.уговора. 
тј. из  члана 15. овог уговора, у висини од највише 5% од вредности из члана 7.уговора. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 
Купац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

- уколико испоручилац касни са испоруком софтвера из неоправданих разлога, 
- уколико испоручени софтвер не одговара техничким прописима и стандардима и квалитету 

наведеном у понуди Продавца  
- уколико се накнадно утврди да је продавац презентовао нетачне податке и 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 
Члан  16. 

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

 
Члан 17. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају 
да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Београду.  
   

Члан  18. 
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака уговорна 

страна. 
 
 
 
          ЗА ПРОДАВЦА                                                                           ЗА  КУПЦА 
       ___________________                                             ____________________                                                                                                                           
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МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ ЛИТЕРАТУРЕ 
ЗА ПАРТИЈУ 3 

Подпартија ___- _____________________________ 
„NatRisk''  

 
(шифра и редни број јавне набавке: 1/2017 ) 
закључен у Нишу, дана ________ 2017. године између: 
 
3. УНИВЕРЗИТЕТ У _______________, АДРЕСА ________________, Србија, кога заступа 

____________________, ректор, ПИБ __________, Maтични број _________; (у даљем тексту: 
Купац) са једне стране, 

и 
2.___________________________________________из_________________ 
ул.__________________ бр .______, са ПИБ‐ом ________________, матичним 
бројем__________________,са  бр.т.р.      ____________________   код  _____________________   
(банке),   које  заступа_______________________ ______________ као Извршиоца посла (у 
даљем тексту: Продавац), с друге стране. 
 
Са подизвођачем/подизвођачима  

 
 

Са заједничким понуђачем/понуђачима  
 
 

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача) 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
                                                               Члан 1. 

Предмет Уговора је купопродаја књига (у даљем тексту: литературе) за потребе 
EРАСМУС + пројекта бр. 573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Development of master 
curricula for natural disasters risk management in the Western Balkan countries” (NatRisk), 
ЕРАСМУС+ PROJEKAT (у даљем тексту: опрема), у свему према документацији и понуди 
Продавца број ________ од ____________ 2017. године, која чини саставни део овог Уговора. 
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 2. 
Рок испоруке литературе је ____ дана од дана закључења Уговора. 

                                                           
Члан 3. 

Место испоруке литературе је Пословна зграда Купца у ___________ у складу са 
расподелом из техничке спецификације(адреса:__________________________). 

 
Члан 4. 

Продавац је дужан да литературу испоручи у паковању односно упаковане тако да се књиге 
током транспорта не би оштетиле. 
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Члан 5. 
Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима 

и случајевима који онемогућавају извршење набавке у року из члана 2. овог уговора. 
Продавац је дужан да Купца писменим путем обавести одмах, а најкасније 48 сати након 

појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да разматра 
евентуалну могућност продужења уговореног рока. 
 

Члан 6. 
 Купац се обавезује да преузме књиге под условима из понуде и у количини предвиђеној 
овим Уговором. 

Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему књига“ који потписују 
овлашћена лица Купца и Продавца. 

Евентуалне приговоре на опрему Купац је дужан да стави одмах, приликом преузимања 
опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања. 
   ЦЕНА 

Члан 7. 
   Уговорне стане сагласно прихватају цену књига из понуде Продавца у укупном износу од 
________________________(____________________________________) динара, без обрачунатог 
пореза на додату вредност (без ПДВ), односно __________________________ 
(____________________________________________) динара, са урачунатим порезом на додату 
вредност. 

Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку књига на „адресу Купца - 
распаковано и повезано". 

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна. 
 

Члан 8. 
Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави предрачун 

са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупан износ набавке са ПДВ-ом уз 
обавезну назнаку ЕРАСМУС+ _______________________________________. 

На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном 
Министарству. 

Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће доставити 
Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са напоменом да је 
опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем. 

Купац ће извршити плаћање литературе Продавцу по окончању испоруке, у року од 5 
дана од дана пријема фактуре. 
  ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 
Уколико продавац литературу која је предмет овог уговора, својом кривицом не 

испоручи у року из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила,  продавац се обавезује да 
Купцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од укупне вредности уговорених 
добра, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% 
(процената) укупне вредности опреме. 
 
 
 



 

Development of master curricula for natural disasters 
risk management in Western Balkan countries 
(573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP)  

 

84 
 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Финансијско обезбеђење 

Члан 10. 
       Продавац се обавезује да у тренутку закључења овог уговора достави Купцу једну 
бланко соло меницу, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, која представља 
средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних 
обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
     Меница треба да буде са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“ и роком 
важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока важења уговора.Истовремено, предајом 
менице из става 1. овог члана, испоручилац  се обавезује да наручиоцу преда копију картона са 
депонованим потписом овлашћеног лица понуђача, овлашћење за наручиоца да меницу може 
попунити у складу са овим уговором, и копију захтева испоручиоца за регистрацију менице у 
Регистру меница Народне Банке Србије  и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке 
Продавца. 

Меница мора  бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Купца.  
Наручилац се обавезује да меницу врати Продавцу по истеку наведеног рока. 

 
Члан 11. 

      Продавац  овлашћује Купца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати 
из менице из  члана 14. овог уговора, у висини од највише 10% од вредности из члана 7.уговора. 
тј. из  члана 15. овог уговора, у висини од највише 5% од вредности из члана 7.уговора. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 
Купац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

- уколико испоручилац касни са испоруком опреме из неоправданих разлога, 
- уколико испоручена опрема не одговара техничким прописима и стандардима за ту врсту 

опреме  и квалитету наведеном у понуди Продавца 
- уколико се накнадно утврди да је Продавац презентовао нетачне податке и 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 
Члан  18. 

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

 
Члан 19. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају 
да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у _____________.  
   

Члан  20. 
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака уговорна 

страна. 
 
          ЗА ПРОДАВЦА                                                                           ЗА  КУПЦА 

      ___________________                                           ____________________                  
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МОДЕЛ УГОВОР О НАБАВЦИ МЕТЕОРОЛОШКЕ СТАНИЦЕ 
ЗА ПАРТИЈУ 4 

 „NatRisk'' – УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ 
 
(шифра и редни број јавне набавке: 1/2017 ) 
закључен у Нишу, дана ________ 2017. године између: 
 
1. УНИВЕРЗИТЕТ У _______________, АДРЕСА ________________, Србија, кога заступа 

____________________, ректор, ПИБ __________, Maтични број _________; (у даљем тексту: 
Купац) са једне стране, 

и 
2.___________________________________________из_________________ 
ул.__________________ бр .______, са ПИБ‐ом ________________, матичним 
бројем__________________,са  бр.т.р.      ____________________   код  _____________________   
(банке),   које  заступа_______________________ ______________ као Извршиоца посла (у 
даљем тексту: Продавац), с друге стране. 
 
Са подизвођачем/подизвођачима  

 
 

Са заједничким понуђачем/понуђачима  
 
 

(Попунити у случају да се наступа са подизвођачем или у групи понуђача) 
 
ПРЕДМЕТ УГОВОРА 
                                                               Члан 1. 

Предмет Уговора је купопродаја метеролошке станице  за потребе EРАСМУС + пројекта 
бр.573806-EPP-1-2016-1-RS-EPPKA2-CBHE-JP „Development of master curricula for natural 
disasters risk management in the Western Balkan countries” (NatRisk), ЕРАСМУС+ PROJEKAT (у 
даљем тексту: опрема), у свему према документацији и понуди Продавца број ________ од 
____________ 2017. године, која чини саставни део овог Уговора. 
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 2. 
Рок испоруке метеоролошке станице је ____ дана од дана закључења Уговора. 

                                                           
Члан 3. 

Место испоруке метеоролошке станице је Пословна зграда Купца у ____________ у 
складу са расподелом из техничке спецификације (адреса: ________________________). 

 
Члан 4. 

Продавац је дужан да метеролошку станицу испоручи на начин и под условима који 
подразумевају несметану инсталацију и њено даље коришћење.  
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Испорука подразумева и предају детаљне техничке и корисничке документације неопходне 
за инсталирање, за коришћење и одржавање метеоролошке станице. 
 

Члан 5. 
Продавац је дужан да Купца благовремено обавести о свим непредвиђеним околностима 

и случајевима који онемогућавају извршење набавке у року из члана 2. овог уговора. 
Продавац је дужан да Купца писменим путем обавести одмах, а најкасније 48 сати након 

појаве непредвиђених околности, како би исти ценећи настале околности, могао да разматра 
евентуалну могућност продужења уговореног рока. 
 

Члан 6. 
 Купац се обавезује да преузме метеролошку станицу под условима из понуде и у 
количини предвиђеној овим Уговором. 

Приликом преузимања опреме саставља се „Записник о пријему метеоролошке станице“ 
који потписују овлашћена лица Купца и Продавца. 

Евентуалне приговоре на метеролошку станицу Купац је дужан да стави одмах, 
приликом преузимања опреме, а најкасније у року од 5 дана од дана преузимања. 
 
   ЦЕНА 

Члан 7. 
   Уговорне стане сагласно прихватају цену метеоролошке станице из понуде Продавца у 
укупном износу од ________________________(____________________________________) 
динара, без обрачунатог пореза на додату вредност (без ПДВ), односно 
__________________________ (____________________________________________) динара, са 
урачунатим порезом на додату вредност. 

Цена из претходног става обухвата све трошкове за испоруку метеролошке станице на 
„адресу Купца - распаковано и повезано". 

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна. 
 

Члан 8. 
Продавац се обавезује да Купцу, одмах по потписивању овог Уговора, достави предрачун 

са ценом добара без ПДВ-а, са исказаним ПДВ-ом и укупан износ набавке са ПДВ-ом уз 
обавезну назнаку: __________________________ 

На основу предрачуна Купац ће извршити ослобођење од ПДВ-а у надлежном 
Министарству. 

Потписан и оверен образац Потврде о пореском ослобођењу (ППО – ПДВ), ће доставити 
Продавцу који након тога издаје фактуру у којој је исказана цена без ПДВ-а, са напоменом да је 
опрема ослобођена од ПДВ-а у складу са ППО- ПДВ обрасцем. 

Купац ће извршити плаћање метеролошке станице Продавцу по окончању испоруке, у 
року од 5 дана од дана пријема фактуре. 
  
 ГАРАНЦИЈА 

Члан 9. 
Продавац даје гаранцију Купцу да ће метеоролошка станица из члана 1. овог Уговора 

одговарати у свему техничким нормативима и важећим прописима. 
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Продавац гарантује функционисање и техничке карактеристике метеоролошке станице и 
одговоран је за све недостатке и дефекте на испорученој метеролошкој станици. 

Гарантни рок је ______  за све ставке из понуде, почиње да траје од момента инсталације 
метеоролошке станице тј.  потписа записника о примопредаји. 

 
Члан 10. 

У гарантном року Продавац се обавезује да одмах започне са поправком или заменом и 
отклањањем кварова и недостатака на испорученој метеоролошкој станици, али најкасније у 
року од 2 (два) дана од дана пријема опреме од Купца. 

Продавац преузима неисправну и враћа поправљену опрему у Ниш или кроз мрежу 
овлашћених сервиса. 

Све поправке у гарантном року падају на терет Продавца. 
Уколико Продавац не буде у могућности да започне отклањање кварова и недостатака у 

року од 2 (два) дана од дана пријема обавештења од Купца, Купац има право да сам отклони 
недостатке или да овај посао повери трећем лицу о трошку Продавца 

 
Члан 11. 

Уколико метеролошка станица која је предмет овог уговора, својом кривицом не 
испоручи у року из члана 2. овог уговора, а није у питању виша сила,  Испоручилац се обавезује 
да Купцу плати уговорну казну у висини од 0,2% (процената) од укупне вредности уговорених 
добра, за сваки дан кашњења, с тим да износ тако одређене казне не може бити већи од 10% 
(процената) укупне вредности опреме. 

 
ТЕХНИЧКА ПОДРШКА 

Члан 12. 
Продавац  се обавезује да ће Купцу пружити техничку подршку у периоду од ___ месеци 

од дана инсталирања метеоролошке станице. У том периоду Купац има право на: 
- Добијање свих писмених и усмених консултација (телефоном, мејлом и лично), 
- Потребну обуку корисника софтвера на захтев Купца, 
- Отклањање проблема односно узрока отказа система, време одзива не сме бити дуже од 

24 часа, без додатне накнаде продавцу. 
 

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ 
Финансијско обезбеђење 

Члан 13. 
       Продавац се обавезује да у тренутку закључења овог уговора достави Купцу једну 
бланко соло меницу, на износ од 10% од укупне вредности уговора без ПДВ, која представља 
средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних 
обавеза, односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне. 
     Меница треба да буде са клаузулом „без протеста“ и роком доспећа „по виђењу“ и роком 
важења 10 (десет) дана дужим од уговореног рока важења уговора. Истовремено, предајом 
менице из става 1. овог члана, испоручилац  се обавезује да наручиоцу преда копију картона са 
депонованим потписом овлашћеног лица понуђача, овлашћење за наручиоца да меницу може 
попунити у складу са овим уговором, и копију захтева испоручиоца за регистрацију менице у 
Регистру меница Народне Банке Србије  и овлашћења, који је оверен од стране пословне банке 
Продавца. 
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Меница мора  бити неопозива, безусловна и наплатива на први позив Купца.  
Наручилац се обавезује да меницу врати Продавцу по истеку наведеног рока. 
 

Члан 14. 
      Продавац  овлашћује Купца да штету коју трпи, уговорену казну и друге трошкове наплати 
из менице из  члана 14. овог уговора, у висини од највише 10% од вредности из члана 7.уговора. 
тј. из  члана 15. овог уговора, у висини од највише 5% од вредности из члана 7.уговора. 
 
ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 15. 
Купац има право на једнострани раскид уговора у следећим случајевима: 

- уколико испоручилац касни са испоруком метеролошке станице из неоправданих разлога, 
- уколико испоручена метеролошка станица не одговара техничким прописима и стандардима и 

квалитету наведеном у понуди Продавца  
- уколико се накнадно утврди да је продавац презентовао нетачне податке и 
- у случају недостатка средстава за његову реализацију. 

 
Члан  16. 

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

 
Члан 17. 

Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а у случају 
да споразум није могућ, уговора се надлежност стварно надлежног суда у Београду.  
   

Члан  18. 
Уговор је сачињен у четири истоветна примерка, од којих по два задржава свака уговорна 

страна. 
 
 
          ЗА ПРОДАВЦА                                                                           ЗА  КУПЦА 

      ___________________                                           _________________                                                                                                          
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VIII 
На основу Закона о меници и тачке 6. Одлуке о облику, садржини и начину и корошћења јединствених 

инструмената платног промета (Сл.лист СРЈ 29/2002; 30/2002; 72/2002) 
ДУЖНИК :   
       _____________________________________________________________________________ 

Пун назив из решења о упису у регистар надлежног органа  
 _____________________________ _____________________________ 
 број текућег рачуна пословна Банка 
 
ИЗДАЈЕ : 

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 
за корисника бланко, соло меница 

КОРИСНИК – ПОВЕРИЛАЦ : 
_____________________________ 
 

 __________________________________ _____________________________ 
 број текућег рачуна пословна Банка 
 
Предајемо вам _____ бланко, соло меница са серијским бројевима __________________________ и овлашћујемо 
Корисника као Повериоца да сваку од предатих меница може попунити на износ до  
 

__________________________ динара 
 

и словима _____________________________________________________________ 
 
за износ дуга са припадајућим обавезама, каматама и трошковима по основу  

_____________________________________________________________________________________ 
(назив, број и датум закључења Уговора који је основ за издавање овлашћења) 

 
,а све у складу са одредбама предметног Уговора. 
Овлашћујемо Корисника као Повериоца да у складу са одредбама предметног Уговора за наплату доспелих хартија 
од вредности-меница, безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, ИНИЦИРА наплату издавањем 
налога за наплату на терет рачуна Дужника код банака, а у корист рачуна Повериоца. 
Овим изричито и безусловно ОВЛАШЋУЈЕМО банке код којих имамо рачуне да наплату изврше на терет рачуна 
Дужника код тих банака, односно овлашћујемо ове банке да поднете налоге за наплату заведу у евиденцију 
редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавезе поштовања редоследа наплате 
са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима донетим на основу овог Закона и истовремено 
изјављујемо да се одричемо права на повлачење и отказивање налога за наплату и на сторнирање задужења по 
основу обавеза из предметног Уговора. 
Менице су важеће и у случају да у току трајања предметног Уговора дође до : промене лица овлашћених за 
заступање Дужника, лица овлашћених за располагање средсвима са рачуна Дужника, промене печата, статусних 
промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и свих других промена од значаја за 
правни промет. 
Ово овлашћење је издато у 3 (три) истоветна примерка, и то по 1 (један) примерак за Повериоца, Банку дужника и 
Дужника. 
 
Датум издавања Овлашћења : 
_____________________________     __________________________ 
  Навести пун назив предузећа 
 
   м.п. _______________________  
                 потпис овлашћеног лица 
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