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ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ УСЛУГА – НАДОГРАДЊА 

ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 
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Укупан број страна: 35 
 

Крајњи рок за достављање понуда:  

закључно са 12.06.2018. године до 12:00 чадова 

Отварање понуда: 12:30 часова 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Панчево, јун 2018. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015)у даљем тексту: Закон), члана 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 
гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке 08/18М бр. 822 од 31.05.2018. 
године и Решења о образовању комисије за јавну набавку 08/18М, бр. 823 од 31.05. 2018. године, 
припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за за јавну набавку услуга – надоградња постојећег информационог система за финансијско 

пословање ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево,  

број JН 08/18М 

 

 

 

Поглавље 

 

Назив Поглавља 

 

Страна 

 
I 

 
Општи подаци о јавној набавци 

 

 
3 

 

II 

Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, 
количина 

и опис добара, начин спровођења контроле и 

обезбеђивања гаранције квалитета, рок испоруке 

 

4-8 

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

76. ЗЈН и 
Упутство како се доказује испуњеност услова 

9-12 

 
IV 

 
Критеријуми за доделу уговора 

 

 
13 

V Обрасци 14-24 

VI Модел уговора 25-28 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 29-35 

 

 

Укупан број страна конкурсне докуменатације: 35 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево 
Адреса: Његошева 1а, 26000 Панчево 
Интернет страница: www.gsapancevo.rs  
 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са Законом и 

подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 08/18М су услуге - надоградња постојећег информационог система за 

финансијско пословање ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево. 

Шифра из ОРН: 72000000 – Услуге информационе технологије: саветодавне услуге, израда 

апликација, интернет и подршка 

Партије 
Набавка  није обликована по партијама.  

 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке спроводи се ради закључења уговора. Уговор ће се закључити између једног 

наручиоца и једног понуђача. 
 

5. Контакт (лице или служба)  
Лица за контакт: Мирослав Гогић, систем администратор ИСТ и организатор текућег и инвестиционог 

одржавања и Даниела Бирак, самостални референт за кадровске и правне послове 
Контакт телефон: 013/304932 
E-mail osa@3dnet.rs 

 

6. Конкурсна документација се преузима у складу са чланом 62. став 1. Закона о јавним 

набвкама на: интернет адреси www.gsapancevo.rs и Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

 

7. Рок за подношење понуда: 8 (осам) дана од дана објављивања овог јавног позива на Порталу 

јавних набавки. Благовременим ће се сматрати понуде које стигну на адресу ЈП „ГСА“ Панчево, 

најкасније последњег дана истека рока, односно 12.06.2018. године до 12:00 часова. 

 

8. Место, време и начин отварања понуда: Отварање понуда обавиће се јавно, истог дана по истеку 

рока за подношење понуда, односно 12.06.2018. године у 12:30 часова уз присуство овлашћених 

представника понуђача, на адреси Његошева бр. 1а. Овлашћени представници понуђача подносе 

пуномоћје да могу присуствовати отварању понуда на самом отварању пре почетка поступка 

отварања понуда. 

Незатворене и неблаговремене понуде, неће бити разматране. 

 

Значење појмова који су коришћени у изради ове конкурсне документације дефинисано је чланом 3. 

ЗЈН. 

 

 
 

 

http://www.gsapancevo.rs/
mailto:osa@3dnet.rs
http://www.gsapancevo.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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             II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИСПОРУКЕ 
 

 

ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

КАРАКТЕРИСТИКА СОФТВЕРСКИХ АПЛИКАЦИЈА И ОПРЕМЕ – ОБАВЕЗНИ ЗАХТЕВИ 

 

 

Општи услови: 

 

 Апликације треба реализовати у веб архитектури, са централном базом података – MS SQL 

Server, веб апликационим сервером, док би клијенти на својим радним станицама користили 

интернет прегледач за приступ апликацијама – Inetrnet Explorer. То ће омогућити кретање 

(roaming) корисника, тј. да права и привилегије нивоа приступа не треба да буду везане за 

физичку локацију са које се приступа, уз евентуално одступање где је то у интересу 

безбедности. Апликације не смеју бити ограничене у броју корисника нити лиценци, већ се 

мора омогућити приступ и коришћење за неограничен број корисника. 

 Приступ апликацијама мора да обезбеђује систем корисничких налога и лозинки. Корисници 

морају бити на нивоу MS SQL Servera (MS SQL Server аутентификација).  

 Део система мора бити и модул намењен администрацији система, такође направљен у веб 

технологији. 

 Софтвер треба да омогући аутоматски бекап целе базе података на нивоу дана – аутоматски 

дневни бекап 

 Свака трансакција коју корисник покрене се мора бележити у дневнику трансакција, који у 

случају потребе мора омогућити враћање на претходно стање у бази података у случају 

грешке. 

 Сваки упис/измена/брисање података у бази се мора бележити у посебној бази и то: време и 

датум операције, корисник који је урадио и подаци које је уписао/изменио/обрисао. 

 Приликом дизајна и израде неопходно је да се користе индустријски стандарди у овој области  

(TCP/IP, HTML, SQL). 

 Систем мора бити потпуно скалабилан. Нови корисник би требало да захтева само 

кориснички налог евентуално везу ВПН конекцију (за удаљеног корисника). 

 Документација која ће пратити систем, мора да чини минимално: он лине систем помоћи 

интегрисан у интерфејс самих апликација, корисничка упутства, упутства за администраторе 

за управљање правима приступа, подешавање клијентских рачунара и администрацију 

система. 

 Интерфејс апликација система треба да буде естетски и функционално решен тако да не 

нарушава логику самог пословног процеса, да својим решењем омогући и претежно рад 

помоћу тастатуре уз минимално употребљавање миша, и да буде заснован на модерним, 

стандардним параметрима дизајна обезбеђујући тако минимално време прилагођавања новом 

систему и лако коришћење свим профилима корисника. 

 Број корисника који могу да користе системне сме бити ограничен (нису потребне посебне 

лиценце за сваког корисника) 

 

 



 

Конкурсна документација за јавну набавку 08/18 –М                                    Страна 5 од 35  

 

 

Гарантни рок: 

Гарантни рок за имплементирано софтверско решење треба да покрива период од 

минимум 12 месеци од дана примопредаје софтвера. 

У току гарантног рока, Испоручиоца је у обавези да обезбеди: 

 Исправљање грешака у раду решења које се у току примопредаје нису уочиле 

или испољиле; 

 Испоручивање нових верзија решења, усклађених са евентуалним изменама 
законских одредби и промена насталих напретком технологије (software update); 

 16 програмер часова месечно за измене постојећег решења, израду извештаја и 
израду нових функционалности у складу са потребама посла Наручиоца, а по 
захтеву истог; 

 Пружање услуге техничке подршке телефоном и даљинским путем са временом 

одзива истог радног дана по пријави у току радног времена од 8-17 часова. 

Уколико отклањање проблема не може да се изврши даљинским путем 

Испоручиолац се обавезује да отклањање изврши на локацији Наручиоца 

следећег радног дана од пријаве; 

 Размену идеја за унапређење софтвера, увођење нових могућности система и 

искустава у његовој примени са другим корисницима. 

 

Рок испоруке: 

Рок испоруке софтверских апликација  је 20 дана од дана потписивања уговора. Обука корисника се 

извршава на локацији Наручиоца. 

 

 

АПЛИКАЦИЈА ОСНОВНА СРЕДСТВА 

Апликација Основна средства мора да омогући евидентирање свих пословних догађаја у вези са 

прибављањем, активацијом, коришћењем и отписом основних средства. Апликација Основна 

средства мора бити део интегралног информационог система предузећа. 

Софтвер треба да омогући: 

 Класификацију основних средстава по групама и подгрупама које су законом прописане и 

дефинисане у номенклатури 

 Да се на основу одабране подгрупе основних средстава дефинише коефицијент по ком ће се 

обрачунавати амортизација 

 Накнадну активацију већ набављеног основног средства 

 Евидентирање додатне вредности, вишка/мањка по попису, коригованог коефицијента 

амортизације 

 Обрачун амортизације и ревалоризације за сва основна средства одједном или за поједине 

групе/подгрупе или за појединачна основна средства 

 Одвојено вођење основних средстава по различитим ентитетима, а у оквиру ентитета по 

локацијама 

 Задужење радника са одређеним основних средством 

 Повезаност са финансијким пословањем и ликвидатуром 
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 Генерисање извештаја као што су: Картица ОС, Рекапитулације по различитим параметррима, 

Пописне листе, прописани обрасци везани за ревалоризацију итд. 

 

ДОРАДА СОФТВЕРА ПО НОВОМ ПРАВИЛНИКУ О ОБЛИКУ, САДРЖИНИ И НАЧИНУ 

ВОЂЕЊА ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ И О ОБЛИКУ И САДРЖИНИ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ 

Услуге дораде софтвера у складу са новим Правилником о облику, садржини и начину вођења 

евиденције о ПДВ и о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ. Надоградња софтвера је 

максимално усмерена на ефикасан обрачун ПДВ-а, уз прилагођавање књижења која аутоматски 

попуњавају ПОПДВ образац.  

Дорада информационог система подразумева: 

 

 ПОПДВ образац  (приказ у екранској форми, штампа, xml форма, експорт у excel); 

 Књиге Евиденција ПДВ-а (опште евиденције – 15 табела које ће бити видљиве у апликацији), 

а податке ће повлачити оне евиденције које се тренутно користе  односно повлачиће  ће 

подаци на основу параметара које ће доставити Наручилац, за сваку врсту посебно. 

 Параметри за излазне фактуре морају да садрже: врсту налога, одређени конто ПДВ-а или 

основице , који је специфичан за одређену врсту Евиденције 

 На основу достављених шема књижења од стране представника Наручиоца (максимално 15 за 

излазне фактуре), превлачиће се из модула Фактурисања излазне фактуре, која ће се на основу 

задатих параметара даље распоређивати у опште евиденција и ПОПДВ образац, у 

одговарајуће припадајуће позиције. 

 Разврставање  улазних  фактура биће на основу новоотвореног поља у оквиру Финасијског 

налога, које ће аутоматски определити поље где податак треба да се сврста у одређеној 

Евиденцији. 

Како би се имплементирало наведено, потребно ја да Наручилац достави податке о томе које 

Евиденције тренутно користи.  

 

 Експорт Евиденција у excel табеле, по задатим филтерима датума, избор одређене евиденције. 

o За авансне фактуре је потребно да Наручилац јасно дефинише преко одређених     

        параметара   припадност одређеној евиденцији. 

o За интерни обрачун је потребно да Наручилац јасно дефинише преко одређених    

        параметара припадност одређеној евиденцији. 

 

 Пре самог увезивања параметара за генерисање ПОПДВ обрасца кроз базу програма, 

потребно је тачно дефинисати са Наручиоцем комбинацију параметара (врста налога, конто 

ПДВ или основице-за излазне фактуре, попуњавање новоотвореног поља за разврставање 

података у одређено поље Опште  Евиднеције  - улазне фактуре) који ће тачно и прецизно 

дефинисати којој евиденцији и ком њеном делу припадају. Након достављене потврде од 

стране Наручиоца приступа се крајњем увезивању свих података. 

 

Напомена: 

Потребно је да Наручилац у временском периоду од 7 дана од дана потписивања Уговора достави 

попуњене табеле Евиденције и ПОПДВ обрасца које су Наручиоцу достављене електронском 

поштом дана 22.05.2018.године, као и шеме књижења које тренутно користи, како би се урадила 

дорада система – допуна података који су неопходни за израду и увезивање ПОПДВ обрасца кроз 

апликацију на адекватан начин. 
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За све накнадно уочене специфичне књиговодствене ситуације, које се буду јављале након 

првобитно достављених параметара од стане Наручиоца, односно након имплементације дорада и  

које нису у склопу ове спецификације, сматраћемо новодостављеним подацима, које ћемо накнадно 

решавати преко тикетитинг система у оквиру редовног одржавања. 

 

ДОРАДА СОФТВЕРА ЗА РАД СА ИЗВРШИТЕЉИМА 

 
У циљу ефикасне комуникације са јавним извршитељима, припреми документације и праћење 
поступања по предметима неопходно је дорадити софтвер. Надоградња система се огледа у 
следећем: 
 

1. У модулу Фактурисање, у групи опција Извештаји, потребно је додати „Извештај о 
предметима за утужење”. Извештај би требало да буде у еxцел-у и да из апликације 
повуче податке који су приказани у табели у прилогу (Образац 1 комора 14-3). Подаци се 
односе на лица која нису платила дуговања у року, а који им је наложен опоменом. Овај 
извештај се шаље Комори јавних извршитеља, на основу кога Комора врши расподелу 
предмета јавним извршитељима. 

2. Неопходно је направити нову опцију за завођење предмета. На форми за завођење 
предмета би требало направити поља Име, Презиме, адреса, јмбг, износ дуговања и 
падајућу листу извршитеља којима се предмети додељују.  

3. Омогућити на једном предмету унос више рачуна са назанком од када тече обрачун 
камате за сваки поједини рачун. Такође, омогућити обрачун камате на нивоу једног 
предмета. 

4. Направити калкулатор камате, који би могао да се користи независно од конкретног 
предмета. Као модел за израду калкулатора искористити параметре Основног суда у 
Лесковцу. 

5. По завршетку завођења предмета омогућити генерисање предлога за извршење. 
 

 

АПЛИКАЦИЈЕ БЛАГАЈНА 

Апликација Благајна мора омогућити евидентирање налога за подизање новца са рачуна, налога 

исплата и налога правдања. Апликација Благајна мора бити део интегралног информационог система 

предузећа. 

 

Софтвер треба да омогући: 

 Праћење улаза/излаза по унапред одређеним списковима радника 

 Правдање аконтација радника 

 Штампу вирмана за подизање са рачуна 

 Штампу вирмана за уплату на рачун 

 Праћење задужења по радницима 

 Праћење путних трошкова 

 Креирање Обрасца ИПЈ-1 

 Вођење Дневника благајне са вредносним апоенима 
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 Повезивање са финанијским пословањем преко преузимања генерисаних налога везаних за 

стање благајне 

 Генерисање различитих извештаја који се односе на задужење радника, путне трошкове, 

стање благајне, као на пример: Картица, Преглед дневника, Рекапитулација, ПП ОПЈ-1, ПП 

ОПЈ-8 и други са могућношћу филтрирања по одговарајућим параметрима, као што су сврха 

уплате-исплате, временски период, здужени итд. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конкурсна документација за јавну набавку 08/18 –М                                    Страна 9 од 35  

 

III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава 

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

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

тач. 1) Закона); 
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) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 

позива за подношење понуде (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона); 
4) 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) Закона); 
5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине (чл. 75. ст. 2. 

Закона). 
2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне 

услове за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

Финансијски капацитет 

  

Да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања 

јавног позива за подношење понуда.  

 

Кадровски капацитет 

 Да понуђач има у радном односу најмање два (2) запослена лица, која су учествовала у 

имплементацији софтвера за масовну наплату и електронскску писарницу (по један за сваки 

пројекат). 

 

Технички капацитет 

Да је понуђач овлашћен од стране произвођача софтвера –,,Хермес’’ електронска писарница и 

софтвер за масовну наплату за продају софтвера (да је произвођач, заступник, дистрибутер). 

 

Да понуђач има важеће сертификате: ISO 9001 (систем управљања квалитетом), ISO/IEC 20000 

(систем управљања сервисима), и ISO/IEC 27001 (систем управљања безбедношћу информација). 
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних и додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 

став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 4.), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу 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 5), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда оцењена као 

најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености 

услова. 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на увид оригинал 

или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама надлежних 

органа. 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу 

услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно 

током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
Такође, попуњава и Референту листу и доставља потврде Наручилаца у поступцима јавних набаки у претходне 

три године, у којима је реализовао закључене уговоре. 
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке понуђач доказује на следећи начин: 

 

Финансијски капацитет 

 Да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих 6 месеци пре објављивања 

јавног позива за подношење понуда.  

 

Доказ за правно  

лице: 

 

-Потврда Народне банке Србије о броју дана 

неликвидности 

Доказ за 

предузетнике: 
- Потврда пословне банке о броју дана неликвидности. 

Доказ за 

физичко лице: 
- Потврда пословне банке о броју дана неликвидности.. 

 

Кадровски капацитет 

 Да понуђач има у радном односу најмање два (2) запослена лица, која су учествовала у 

имплементацији софтвера за масовну наплату и електронскску писарницу (по један за сваки 

пројекат). 
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Доказ за правно  

лице: 

 Копије доказа о радном статусу (Копије обрасца М-3а, 

М или другог одговарајућег обрасца, из којег се види да су 

запослена лица пријављена на пензијско осигурање у 

тренутку објављивања позива за подношење понуда), за 

запосленог који је радно ангажован - уговор о радном 

ангажовању у складу са Законом о раду ("Сл. гласник РС", 

бр. 75/2014) из којег се види да су запослени радно 

ангажован у тренутку објављивања позива за подношење 

понуда у предметном поступку, као и попуњену, оверену и 

потписану Изјаву дату под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу која је саставни део конкурсне 

документације из које се види да понуђач има 2 радно 

ангажована лица која су учествовала у имплементацији 

софтвера за масовну наплату и електронскску писарницу 

(по један за сваки пројекат). 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

Технички капацитет 

 

Да је понуђач овлашћен од стране произвођача софтвера –,,Хермес’’ електронска писарница и 

софтвер за масовну наплату за продају софтвера (да је произвођач, заступник, дистрибутер). 

 
Доказ за правно  

лице: 

- Уколико је понуђач заступник или дистрибутер 

произвођача софтвера његов статус се доказује потврдом 

произвођача (у форми потврде произвођача, или копије 

страница уговора о заступништву или слично, и то само 

страница из којих се виде уговорне стране као и да је 

уговор обострано потписан и важећи). - Уколико понуђач 

нема статус заступника или дистрибутера потребно је да 

достави ауторизацију произвођача или надлежног 

дистрибутера да може нудити одговарајућа добра и услуге 

по овој јавној набавци. - Уколико је понуђач произвођач 

софтвера доставља сопствену изјаву о томе на свом 

меморандуму, оверену и потписану од стране овлашћеног 

лица. Доказ којим понуђач потврђује свој статус мора бити 

издат за потребе конкурисања по предметној јавној 

набавци са позивом на број предметне јавне набавке. 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 

 

Да понуђач има важеће сертификате: ISO 9001 (систем управљања квалитетом), ISO/IEC 20000 

(систем управљања сервисима), и ISO/IEC 27001 (систем управљања безбедношћу информација). 

 

Доказ за правно  

лице: - Копија важећих сертификата ISO 9001 (систем управљања 

квалитетом), ISO/IEC 20000 (систем управљања сервисима) и 

ISO/IEC 27001 (систем управљања безбедношћу 

информација);  

 

Доказ за 

предузетнике: 

Доказ за физичко 

лице: 
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Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 

подизвођача (члан 80. став 8. ЗЈН). 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том случају ИЗЈАВА (Образац 4), мора бити 

потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Понуђачи из групе понуђача ДОДАТНЕ УСЛОВЕ испуњавају заједно. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу 

(члан 81. став 7. ЗЈН). 

Наручилац може, пре доношења одлуке о додели уговора, од понуђача чија је понуда на основу 

извештаја Комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да тражи да достави копије 

захтеваних доказа, а може да тражи на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа 

о испуњености услова. 

Уколико понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 

тражене доказе, Наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке/ закључења 

уговора/ важења уговора и да је документује на прописани начин (члан 77. став 7. ЗЈН). 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води АПР не достављају доказе о 

испуњености услова из члана 75. став 1. тачке1) до 3) ЗЈН (чл. 78. ЗЈН). 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама АПР-а НБС. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 

електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ (члан 79. став 7. ЗЈН). 

Ако понуђач има седиште у другој држави, Наручилац може поступити у складу са чланом 79. став 

8., 9. и 10. ЗЈН). 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву понуду која не садржи доказ одређен ЗЈН или 

Конкурсном документациојом, ако је понуђач у понуди навео интернет страницу на којој су тражени 

подаци јавно доступни. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

1. Критеријум за избор најповољније понуде: 

   НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА 

 

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити избор 

најповољније понуде и закључити уговора у ситуацији када постоје два 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 КРАЋИ РОК ИСПОРУКЕ. 

    

 Уколико и након примене резервног критеријума две или више понуда имају исту најнижу понуђену 

цену/најдужи гарантни рок за софтверско решење, Наручилац ће уговор о јавној набавци доделити 

жребањем. О начину, врем,ену и месту одржавања жребања, Наручилац ће писмено обавестити 

понуђаче. Жребање је јавно и о истом ће бити сачињен записник 
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V ОБРАСЦИ 
 

Конкурсном документацијом предвиђени су следећи обрасци: 

 

1. Образац понуде са структуром цене (Образац 1); 

2. Образац трошкова припреме понуде (Образац 2); 

3. Образац изјаве о независној понуди (Образац 3) 

4. Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у постуку јавне набавке – 

члан 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 4); 

5. Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у постуку јавне набавке – 

члан 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 5); 

6. Образац меничног овлашћења/писма за озбиљност понуде (Образац 6); 

7. Образац меничног овлашћења/писма за добро извршење посла (Образац 7); 

8. Потврда/Референце (Образац 8). 
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 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ СА СТРУКТУРОМ ЦЕНЕ         ОБРАЗАЦ 1 
 

Као понуђач/члан групе понуђача _______________________________________________ (назив понуђача или 

члана групе понуђача) у поступку јавне набавке мале вредности – надоградња постојећег информационог 

система за финансијско пословање ЈП „ГСА“ Панчево, ЈН бр. 08/18-М, изјављујем да сам упознат са свим 

условима и захтевима из конкурсне документације и подносим ову понуду бр. _______________ од 

______________________ године (унети број и датум понуде)  
 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

 

Матични број понуђача: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 

 

 

 

Телефакс: 
 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО  
 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
 

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 

група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 

1) 
 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 
 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са подизвођачем, а уколико 

има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у 

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 

1) 
 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 
 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 
 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку 

понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да 

се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је 

учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – НАДОГРАДЊА ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА  

ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево 
 

 

Рок плаћања: Уплата на рачун у року од 45 дана пријема исправног рачуна 

Рок важења понуде: _______ дана од отварања пнуда (минимум 60 дана) 

Рок испоруке: у року од _____  дана од дана потписивања уговора (не дуже од 20 дана) 

Место испоруке: Седиште Наручиоца, Панчево Његошева 1а 

Квлаитет: У складу са позитивноправним прописима и захтевима из техничке спецификације 

Гаранција квалитета: у складу са захтевима из техничке спецификације 

Гарантни рок на софтверска решења: ______ месеци од дана примопредаје (минимум 12 месеци) 

Напомена: јединична цена је фиксна за све време трајања уговора и не може се мењати 

 

У цену су укључени транспорт, испорука/надоградња, одржавање, техничка подршка, обука запослених лица 

Наручиоца и сви зависни и уобичајени пратећи трошкови Добављача. 

 

Изјављујемо да подношењем понуде у потпуности прихватамо све услове наведене у конкурсној 

документацији. Сагласни смо да наведени услови у целини представљају саставни део уговора. 

 

 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
 

 

 

 

 

 

  

јединица 

мере 

количина 

по 

јединици 

мере 

Цена без 

ПДВ-а по 

јединици 

мере 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

ПДВ у % Укупно 

са ПДВ-

ом 

1 2 3 4 5 (3*4) 6 7 (5+6) 

АПЛИКАЦИЈА 

ОСНОВНА СРЕДСТВА 

апликац

ија 

1     

ДОРАДА СОФТВЕРА ПО 

НОВОМ ПРАВИЛНИКУ О 

ОБЛИКУ, САДРЖИНИ И 

НАЧИНУ ВОЂЕЊА 

ЕВИДЕНЦИЈЕ О ПДВ И О 

ОБЛИКУ И САДРЖИНИ 

ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА 

ПДВ 

апликац

ија 

1     

ДОРАДА СОФТВЕРА ЗА 

РАД СА 

ИЗВРШИТЕЉИМА  

апликац

ија 

1     

АПЛИКАЦИЈА 

БЛАГАЈНА 

 

апликац

ија 

1     

Укупна понуђена цена    
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Упутство за попуњавање 

 
у кол. 4 уписати јединичну цену по јединици мере без 

ПДВ-а за сваку ставку.  

у кол. 6 уписати ПДВ-а у % за сваку ставку 

У кол. 5 уписати укупну цену без ПДВ-а (колона 3 х 
колона 4) за сваку ставку 

у кол. 7 уписти укупну цену са ПДВ-ом (колона 
5 + колона 6) за сваку ставку 

  

Уписати укупну понуђену цену без ПДВ-а и укупну понуђену цену са ПДВ-ом 

У посебну табелу унети: рок важења понуде и гарантни рок на софтверска решења и гарантни рок на опрему 

 

 

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. 
Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати образац понуде за сваку 

партију посебно. 
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  (ОБРАЗАЦ 2) 
 

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 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конкурсна документација за јавну набавку 08/18 –М                                    Страна 21 од 35  

 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  (ОБРАЗАЦ 3) 
 

 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне набавке 

услуга: надоградња постојећег информационог система за финансијско пословање ЈП „ГСА“ Панчево, ЈН Број: 

08/18-М поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

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. 
Образац копирати у потребном броју примерака 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА (ОБРАЗАЦ 4) 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

понуђача, дајем следећу 
     

 

И З Ј А В У 
 

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке – надоградња постојећег информационог система за финансијско пословање ЈП „ГСА“ Панчево, ЈН 

бр. 08/18-М, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 
3. Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуде; 
4. 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); 
5. Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине и гарантује да је ималац права 

интелектуалне својине; 
6. Понуђач испуњава додатне услове у погледу финансијског и кадровског капацитета у складу са 

тачком 1.2. Услова. 
 

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

 

Напомена:  

Уколико понуђач понуду подноси самостално или са подизвођачем, овом Изјавом 

доказује да испуњава све услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, овом Изјавом група понуђача доказује да 

сваки члан групе испуњава услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Образац копирати у потребном броју примерака 
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ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА (ОБРАЗАЦ 5) 
 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 

подизвођача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

 

Понуђач _____________________________________________[навести назив понуђача] у поступку јавне 

набавке – надоградња постојећег информационог система за финансијско пословање ЈП „ГСА“ Панчево, ЈН 

бр. 08/18-М, испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно услове дефинисане конкурсном 

документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 
2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 

преваре; 

3) Подизвођачу није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 

позива за подношење понуде; 
4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 
 

 

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

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, овом изјавом понуђач доказује да подизвођач испуњава 

услове из тачке 1. до 4. Изјава мора бити потписана од странеовлашћеног лица подизвођача и оверена 

печатом 

Образац копирати у потребном броју примерака 
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ПОТВРДА/РЕФЕРЕНЦА  (ОБРАЗАЦ 6) 
 

НАЗИВ КОРИСНИКА/НАРУЧИОЦА:  

СЕДИШТЕ:  

ТЕЛЕФОН:  

МАТИЧНИ БРОЈ:  

ОСОБА ЗА КОНТАКТ:  

MAIL АДРЕСА  

 

 

У складу са чланом 77. став 2. ЗЈН, издаје следећу 

 

ПОТВРДУ 

 

којом потврђује да је __________________________________________________________ 

(уписати назив понуђача) 

 

кориснику/наручиоцу  _____________________________________________, у уговореном року 

и квалитету, реализовао уговоре који одговарају предмету јавне набавке, а који обухватају 

имплeметацију, развој и надоградњу постојећег информационог система и програмских пакета 

и то: 

 

 по Уговору бр.  од  , у периоду од  до   ; Предмет уговора    

   

Вредност уговора без ПДВ-а  . 

 

 

 по Уговору бр.  од  , у периоду од  до   ; Предмет уговора    

   

Вредност уговора без ПДВ-а  . 

 

 по Уговору бр.  од  , у периоду од  до   ; Предмет уговора    

   

Вредност уговора без ПДВ-а  . 

 

Потврда се издаје на захтев    ___________________________ ради учешћа у поступку јавне 

набавке – Надоградња постојећег информацоног система, ЈН бр.08/18-М, и у другу сврху се не 

може употребити. 

 
Место и датум: М.П. Oвлашћено лице 

корисника/наручиоца 

 
 

 

Напомена: У случају потребе копирати у довољном броју примерака. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

1. Јавно предузеће „Градска стамбена генција“ Панчево, Његошева 1а, кога заступа в.д. директора Ненад 

Ракић, дипл. менаџер (у даљем тексту: Наручилац) с једне стране, ПИБ:104395523; МБ: 20157810, са једне 

стране и 
2.  ________________________________________________________, које заступа ______________________ (у 

даљем тексту: Добављач ), ПИБ _______________, матични број ______________________, с друге стране, 
у Панчеву,  дана_____________2018.године 

 

Основ уговора: 
ЈН Број: 08/18-М 
Број и датум одлуке о додели уговора: _______________________ 
Понуда изабраног понуђача бр. ______ од_____________________ 
 

 

 

Закључују дана _____________________ 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГА – НАДОГРАДЊЕ ПОСТОЈЕЋЕГ ИНФОРМАЦИОНОГ 

СИСТЕМА ЗА ФИНСНИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево 
 
Уговорне стране сагласно констатују да је: 

- да је Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности – надоградња постојећег 

информационог система за финансијско пословање ЈП „ГСА“ Панчево, ЈН бр. 08/18-М 

- Добављач доставио понуду број _____________ од ___________, примљена код Наручиоца под бројем 

___________од _____________, у свему у складу са конкурсном документацијом. 

- Наручилац доделио уговор Добављачу, на основу Извештаја Комисије за јавну набавку број 

__________ од ____________, Одлуком о додели уговора број ____________ од _____________ у свему 

у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15, 68/15) 
(варијанта: заједничка понуда) 
Добављач је носилац посла следеће групе понуђача   
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 
(варијанта: понуда са подизвођачем) 
Добављач је понуду поднео са следећим подизвођачима     

Добављач је следећи део набавке:  поверио 

подизвођачу  . 
Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 

 

Члан 1. 

 Предмет уговора је: Набавка услуга надоградње постојећег информационог система за 

финансијско пословање ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево и то за апликације: 

 

- Апликација основна средства 

- Дорада софтвера по новом правилнику о облику, садржини и начину вођења евиденције о ПДВ-у и 

о облику и садржини прегледа обрачуна ПДВ-а 

- Дорада софтвера за рад са извршитељима 

- Апликација благајна 

 

Наручилац поверава, а Добављач прихвата пружање услуга надоградње постојећег информационог 

система за финансијско пословање ЈП „Градска стамбена агенција“ Панчево ближе одређених у 

техничкој спецификацији. 
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Добављач се обавезује да ће преузета права и обавезе овим уговором извршити у свему сходно 

уобичајеним условима за пружање ове врсте услуге, према свом најбољем знању, умећу и правилима 

струке, те у свему са пажњом доброг привредника, савесно и у доброј вери. 

 

Члан 2 

Уговорена цена слуга надоградње постојећег информационог система, из члана 1. овог уговора 

износи      динара     без      ПДВ-а     (словима: _____________________), а  ____ 

динара са ПДВ-ом (словима: __________________ ),  и  утврђена  је  на  основу  понуде  

Добављача  бр.   од   __________  и не може се повећавати. 
 

Наручилац  се  обавезује  да  ће  Даваоцу  услуга  на рачун број  који се води код 

  банке платити уговорену цену у року до 45 дана од дана извршене надоградње постојећег 

информационог система. 
 

Члан 3. 

Јединичне цене из понуде Добављача бр.          од   ___ године су фиксне за све време трајање 

уговора и не могу се мењати. 

 

Члан 4. 

Добављач ће приликом пружања услуге из члана 1. овог уговора, консултовати Наручиоца о свим 

подацима који су или могу бити од значаја за пружање услуга ове врсте, а Наручилац се обавезује да 

Добављачу услуге у том смислу пруижи правовремено све непходно и тачне податке, информације и 

инструкције. 
 

Члан 5. 
Добављач се обавезује да, у року од ________ ( н а ј д уж е  20) дана од потписивања уговора изврши услуге 

које су предмет овог уговора. 
 

Члан 6. 

Гарантни рок за имплементирано софтверско решење је __________ месеци од дана примопредаје 

(минимум 12 месеци од примопредаје). 

 

У току гарантног рока, Добављач је у обавези да обезбеди: 
- Исправљање грешака у раду решења које се у току примопредаје нису уочиле или испољиле; 

- Испоручивање нових верзија решења, усклађених са евентуалним изменама законским 

одредби и промена насталих напретком технологије( software update); 

- 16 програмер часова месечно за измене постојег решења, израду извештаја и израду нових 

функционалности у складу са потребама посла Наручиоца, а по захтеву истог; 

- Пружање услуге техничке подршке путем телефона и даљинским путем са временом одзива 

истог радног дана по пријави у току радног времена 7:30-15:30 часова. Уколико отклањање 

проблема не може да се изврши даљинским путем Добављач се обавезује да отклањање 

изврши на локацији Наручиоца следећег радног дана од пријаве; 

- Размену идеја за унапређење софтвера, увођење нових могућности система и искустава у 

његовој примени са другим корисницима; 

- Обуку корисника на локацији Наручиоца. 
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Члан 7. 
Наручилац има право експолоатације софтверског пакета и прилагођавање истог евентуалним 

новонасталним околностима промене у закону, нови закони и сл.) искључиво за сопствене потребе и 

у консултацији са Даваоцем услуге. 

Наручилац нема право уступања, нити извршне верзије, нити изворног кода, софтверског пакета 

трећим лицима. 

 

Члан 8. 

У случају наступања околности које ометају, спречавају или онемогућавају извршење уговорних обавеза 

било које уговорне стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране се  

ослобађају од извршења обавеза за време док виша сила траје, и ниједна уговорна страна нема право на било 

какву накнаду. 
Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писаним путем да обавести другу уговорну страну о 

њеном настанку, као и о престанку више силе. 
Уколико после закључења уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или 

онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења обавеза уговорних страна оправдано ће се 

продужити за време трајања више силе. 
У случају трајања више силе дуже од 6 (шест) месеци, свака уговорна страна има право да раскине овај 

уговор. 
Уговорне стране се не могу позивати на вишу силу због околности које су им биле познате у моменту 

закључења овог уговора и преузимања уговорних обавеза. 
 

Члан 9. 
Уговорне стране су сагласне да уколико једна од уговорних страна не испуњава своје обавезе на начин и под 

условима утврђеним овим уговором, друга страна је дужна да је о томе упозори писаним путем и да од ње 

захтева испуњавање у обавеза у роковима дефинисаним овим уговором.  
Уколико ни после истека рока за испуњавање обавеза уговорна страна не поступи у складу са 

упозорењем, одговорна је за накнаду штете другој уговорној страни заједно са трошковима који су 

настали као последица штете, а који заједно и укупно не могу бити већи од уговорене цене из члана 3. става 

1. овог уговора. 
 

Члан 10. 
На све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 

 
Члан 11. 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће решавати споразумно. 
У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у Панчеву. 
 

Члан 12. 
  

Саставни део овог уговора ја Понуда број: ________од _______2018. године, као и Техничка спецификација 

Наручиоца из конкурсне документације. 
Средства за реализацију овог уговора су предвиђена Планом и програмом пословања ЈП „ГСА“ Панчево. 
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Члан 13. 
Овај уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерка, 4 (четири) примерка за Наручиоца и  2 (два) 

примерка за Добављача. 
 

 

 Добављач:                                                                                                                                          Наручилац:                
ЈП „ГСА“ Панчево 

в.д. директора 
                                                                                                                                             Ненад Ракић, дипл. менаџер

                                    
 

______________________________                                                                              __________________________ 
 

 

 

 

Напомена 

Модел уговора понуђач мора да овери печатом и потпише, чиме потврђује да је сагласан са његовом 

садржином 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду – модел уговора се оверава печатом и потписује у складу са 

Споразумом којије саставни део понуде. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 

Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да 

се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈП „ГСА“ Панчево, Његошева 1а, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга 

–  надоградње постојећег информационог система за финснсијско пословање ЈП „ГСА“ Панчево, број 

JН 08/18М – „НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца 

до 12.06.2018. године до 12,00 часова.  
    
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, обележити 

време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена 

непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 

навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 

истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 
   
Понуда мора да садржи: 

 Образац понуде 

 врсту, техничке карактеристике, квалитет, количину и опис добара, начин спровођења контроле и 

обезбеђења гаранције квалитета, рок испоруке, место испоруке 

 Модел уговора 

 образац структуре цене 

 образац трошкова припреме понуде 

 Образац изјаве о независној понуди  

 Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона 

 Oбразац изјаве о испуњавању услова из чл. 75. и 76. закона 
 

Наведени обрасци морају бити попуњени, не графитном оловком, потписани од стране овлашћеног лица 

понуђача, и оверени печатом 
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 потписивати и печатом оверавати 

обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању 

обавеза из чл. 75. ст. 2. Закона, које морају бити потписане и оверене печатом од стране сваког 

понуђача из групе понуђача.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, обрасци који подразумевају давање изјаве под 

моралном и кривичном одговорношћу (Образац изјаве о независној понуди и Образац изјаве у складу 

са члном 75, став 2. Закона о јавним набавкама), достављају се за сваког учесника у заједничкој 

понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује и печатом оверава образац који 

се на њега односи. 
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У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце 

дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба дефинисати споразумом 

којим се понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а 

који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. Закона. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на начин који је 

одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈП „ГСА“ Панчево, Његошева 1а,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга –  надоградње постојећег информационог система за 

финснсијско пословање ЈП „ГСА“ Панчево, број JН 08/18-М – „НЕ ОТВАРАТИ”” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга –  надоградње постојећег информационог система за 

финснсијско пословање ЈП „ГСА“ Панчево, број JН 08/18-М - „НЕ ОТВАРАТИ”” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга надоградње постојећег информационог система за финснсијско 

пословање ЈП „ГСА“ Панчево, број JН 08/18-М – „НЕ ОТВАРАТИ””  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга надоградње постојећег информационог система за 

финснсијско пословање ЈП „ГСА“ Панчево, број JН 08/18-М – „НЕ ОТВАРАТИ”. 

 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди или као 

подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац 1) наведе да понуду 

подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може 

бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу.  
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Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси понуду са 

подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у конкурсној 

документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно извршење 

уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 

испуњености тражених услова. 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум којим се 

понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи 

податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 

понуђача пред наручиоцем,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени конкурсној 

документацији, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
 

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
Рок плаћања је до 45 дана од дана службеног пријема рачуна који испоставља понуђач, а којим је потврђена 

извршење услуга. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
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. 

 

10. 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 јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без 

пореза на додату вредност. 
Цена 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.  
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 

ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 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 

пољопривреде и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, запошљавање, 

борачка и социјална питања. 
 

12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

 Понуђач је дужан да гарантује квалитет за имплементиран и инсталаиран софтвер који је 

предмет ове јавне набавке у року који не може бити краћи од 12  месеци. 
 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail: osa@3dnet.rs тражити од 

наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека 

рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу 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 Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 08/18M. 
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 (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу (увид) код 

понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок 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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву.  
 

16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА 

СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 

Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу са чланом 

83. Закона став 12, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 

набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку закључења уговора преда 

наручиоцу банкарску гаранцију  на износ од 15% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. 
 

17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  
 

18. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 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 краћи рок испоруке. 
 

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица сноси понуђач. 
 

20. РОКОВИ И НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА СА УПУТСТВОМ О 

УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156 ЗАКОНА  
 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, које има интерес за 

доделу уговора у поступку јавне набавке и које је претрпело или би могло да претрпи штету због поступања 

наручиоца противно одредбама Закона. 
Примерак захтва за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији.  

Захтев за заштиту права доставља се непосредно, електронском поштом на e-mail osa@3dnet.rs,  факсом на 

број 013/304933 или препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у 

току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 

одређено. 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 

конкурсне документације сматраће се благовременом ако је примљен од стране наручиоца најкасније три дана 

пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 

складу са чланом 63. став 2. Закона указао Наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а Наручилац 

није исте отклонио. 
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузима пре истека рока за подношење 

понуда, а након истека рока из става 3. члана 149. Закона, сматраће се благовременим уколико је поднет 

најкасније до истека рока за подношење понуда. 
После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне набавке 

из члана 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на 

Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне набавке ако су 

подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре истека рока за подношење 

захтева из става 3. и 4. члана 149. Закона, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 

mailto:osa@3dnet.rs
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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. 
О поднетом захтеву за заштиту права наручилац објављује обавештење на Порталу јавних набавки и на својој 

интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу са 

одредбама члана 150. Закона. 
Наручилац може да одлучи да заустави љаље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при 

чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у 

поступку јавне набавке. 
 

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. Закона; 

7) потпис подносиоца. 

 

Подносилац захтева за заштиту права је дужан да приликом подношења захтева на одређени рачун 

буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 60.000 динара, као и да поступи у свему сагласно 

Упутству о уплати таксе за подношење захтева за заштиту права који се налази на сајту Републичке 

комисије, а које ће бити представљено у наставку текста. 

 

УПУТСТВО О УПЛАТИ ТАКСЕ ЗА  

ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

 

Као доказ о уплати таксе прихватиће се: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона 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;  

(3) износ таксе из члана 156. Закона чија се уплата врши - 60.000 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; назив Наручиоца; број или ознакa јавне набавке поводом које се подноси захтев 

за заштиту права;  

(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. 

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.  

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  
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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);  

 

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 у складу са законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама члана 138.-167. Закона. 
 

21. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од дана 

протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 

захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


