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Република Србија је добила средства од Европске инвестиционе банке (ЕИБ или Банка) 
за трошкове пројекта Повезане школе у Србији и намерава да део ових средстава 
употреби финансирање уговора: „Набавка опреме за дигиталне учионице, фаза 2б ”. 
 
Влада Републике Србије заједно са Министарством просвете, науке и технолошког 
развоја и Министарством трговине, туризма и телекомуникација спроводи 
дигитализацију у школама кроз увођење интернета у све учионице и увођење 
дигиталних технологија у наставни процес, што подразумева обезбеђивање опреме за 
пројекцију (приказ) дигиталних садржаја ученицима, обезбеђивање дигиталних 
наставних садржаја и обуке наставника за употребу опреме и дигиталних наставних 
садржаја у настави. Идеја иза дигитализације наставног процеса јесте ефикасније, лакше, 
брже и квалитетније овладавање темама од интереса и стицање предвиђених 
квалификација. 
 
Овом набавком предвиђено је опремање 10.000 нових дигиталних учионица које се 
налазе у основним школама и гимназијама широм Србије. Набавка је корак ка окончању 
дигитализације готово свих учионица у основним школама. Поред основних школа, 
опрема ће бити довољна да се опреме учионице у гимназијама, и то оне у којима се 
изводи настава за 1. и 2. разред, за које тренутно постоје развијени дигитални наставни 
садржаји. 
 
Министарство просвете, науке и технолошког развоја (Наручилац) сада позива 
запечаћене понуде квалификованих понуђача за: 
 
• набавка и испорука опреме за нових 10.000 дигиталних учионица у основним и 
средњим школама у Републици Србији. Учионице ће бити опремљене преносним 
рачунаром, пројектором и мобилним постољем за лаптоп и пројектор. 
 



Лицитирање ће се спроводити путем међународне конкурентне набавке у складу са ЕИБ-
овим Водичем за набавке 2018 (Guide to Procurement 2018) и отворено је за све 
квалификоване понуђаче како је дефинисано у документацији јавне набавке. 
 
Уговор се закључује на период од 7 месеци од датума почетка наведеног у уговору. 
Очекује се да ће се уговор применити од септембра 2021. до марта 2022. 
 
Тендерска документација се може добити након плаћања бесповратне накнаде од 150 
ЕУР или 17.700 РСД. 
 
Износ у РСД треба уплатити на рачун бр. 840-745128843-36 - остали приходи буџета 
Републике Србије, шифра плаћања 253, модел бр. 97, са позивом на број 41-601. 
 
Износ у страној валути треба уплатити на IBAN: /RS35840000000000273086 девизни 
рачун Републике Србије - Трезор, Kralja Milana No 14, Belgrade Serbia (Beneficiary, Field 
59), Swift code (field 57A): NBSRRSBGXXX, Narodna Banka Srbije (National Bank of 
Serbia-NBS) Belgrade, Nemanjina 17, Serbia – compensation for the tender documents, and 
compensation for the banking costs, details of payment: EIB-GtP/404-02-52/2021-19. 
 
Ако је валута плаћања ЕУР, посредничка банка НБС (поље 56А) је Deutsche Bank AG, 
Frankfurt/M, Taunusanlage 12 Germany, Swift code DEUTDEFFXXX. 
 
На захтев поднет на адресу е-поште international.public.procurement@mpn.gov.rs са 
документованим доказом о уплати, тендерска документација ће бити одмах послата е-
поштом, али не може се прихватити одговорност за губитак или закаснеле испоруке. 
 
Све понуде морају бити праћене гаранцијом понуде од 100.000 ЕУР. Гаранција понуде 
биће у облику безусловног, неопозивог и плативог на први позив и без права на приговор 
на банкарску гаранцију коју је издала банка. 
 
Купац ће доделити уговор понуђачу за чију је понуду утврђено да нуди најнижу 
процењену цену и која одговара на захтеве тендера, под условом да се утврди да је 
понуђач квалификован за задовољавајуће извршење уговора. 

 

Рок за подношење понуда је: 22.07.2021 у 10:00 (по локалном времену). 

Додатне информације могу се добити путем е-поште: 
international.public.procurement@mpn.gov.rs 

Комплетан текст позива може се наћи на интернет страници: 
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:283546-2021:HTML:EN:HTML&tabId=1&tabLang=en 

 

  


