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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, у 

даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 404-

354/1 од 01.09.2014.године и Решења о образовању комисје за јавне набавке број 404-

354/2 од 01.09.2014. године припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности добара- компјутерских софтера за потребе  ГУЗ-а  

ЈН бр. 404-354 

 

 

Конкурсна документација садржи: 
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III 

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

76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова 
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VIII Модел уговора 23 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: ......................................Градска управа Зајечар 

Адреса: …........................................Трг ослобођења бр.1  

Интернет страница:.........................www.zajecar.info 

 

 

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 број 404-354 су добра- компјутерских софтера за потребе  ГУЗ-а 

 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице Саша Матијевић,шеф службе за јавне набавке за контакт:019-421-199 или 

0648510255 и Оливер Стојановић 0648510316 

Е - mail адреса sasa.matijevic@zajecar.info  
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке број 404-354 су добра- компјутерских софтера за потребе  ГУЗ-а 

– из општег речника набавки –48920000-Програмски пакети за  аутоматизацију 

канцелар. пословања 

 

 

 

 

III  ТРАЖЕНА ДОБРА 
 
 

 
РЕПУБЛИКА СРБИЈА - ГРАДСКА УПРАВА ЗАЈЕЧАР 

СПЕЦИФИКАЦИЈА СОФТВЕРА 

            

ПАРТИЈА 1 

            
Ред. 
Бр. 

Назив Кол. 
Јединична 
вредност 

Укупна 
вредност 

Извор 

1 
Aplikacija Pisarnica (sa aplikacijom za 
referente-obrađivače predmeta) 

1 
  

 

2 

Aplikacija za brzo skeniranje (u vezi 
sa Aplikacijom Pisarnica, ADF 
skeniranje, WEB skeniranje, građenje 
elektronske arhive) 

1 
  

 3 Aplikacija za Javno pravobranilaštvo 1 
  

    УКУПНО         
 

 

KARAKTERISTIKE SOFTVERSKIH APLIKACIJA  
 

Obavezni zahtevi 
 

 Aplikacije moraju biti izrađene u skladu sa Uredbom o kancelarijskom 
poslovanju organa državne uprave, Zakonom o opštem upravnom 
postupku i i  u skladu sa sudskim poslovnikom i Zakonom o 
pravobranilaštvima 

 Aplikacije treba realizovati u web arhitekturi, sa centralnom bazom 
podataka – MS SQL Server i web aplikacionim serverom 

 Klijentska strana aplikacija mora da koristi web pregledač za pristup 
aplikacijama  
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 Aplikacije moraju biti koncipirane bez ograničenja u broju korisnika i 
licenci – web aplikacije 

 Korisnička prava i privilegije moraju biti deo sistema 

 Dodatna baza koja evidentira sve radnje nad bazom podataka i 
omogućava potpunu kontrolu i eventualni oporavak podataka, po 
potrebi 

 Raspoloživost za veći broj krisnika u istom momentu 

 Minimalni protok podataka između servera i klijenta 

 Automatska izrada rezervnih kopija baze podataka – na dnevnom nivou 

 Korisnički interfejs na srpskom jeziku u oba pisma – ćirilično i latinično 

 On line sistem pomoći mora biti integrisan u aplikacije 
 

 Rok isporuke aplikacija: 20 dana od dana potpisivanja ugovora 
 Garantni rok na isporučene aplikacije mora biti minimum 24 meseci 
 Troškovi održavanja aplikacija   u garantnom roku moraju da budu 

ukqučeni u cenu softera. 

1. Aplikacija Pisarnica 
 
Neophodno je da aplikacije omogući zavođenje svih pismena koja stižu u 

gradsku upravu – formiranje predmeta, unošenje osnovnih podataka o predmetima, i 
kasnije prosleđivanje obrađivačima, kao i arhiviranje na kraju. 
 Neophodno je omogućiti praćenje rada referenata na predmetu, unošenje 
načina rešavanja, prosleđivanje na rešavanje drugim instancama, praćenje 
rešavanja predmeta i njegovo arhiviranje. 
 Zavođenje predmeta mora omogućiti automatsku dodelu broja, na osnovu 
unete klase i tekuće godine.  
 Neophodno je postojanje registra pravnih i fizičkih lica (kao podnosioca na 
predmetu), na koje bi se oslanjao sistem, što bi značajno olakšalo zavođenje 
predmeta i računa. Takođe, je neophodna funkcionalnost automatskog očitavanja 
podataka sa čipovanih ličnih karti.   
 Pretraživanje predmeta mora imati više kriterijuma za pretraživanje čime će se 
omogućiti brza i laka pretraga (po broju predmeta, podnosiocu, adresi predmeta, 
zaduženom obrađivaču, klasi, opsegu datuma zavođenja predmeta, opisu predmeta, 
vrsti, stranom broju predmeta,  ...). Neophodna je i funkcionalnost pretrage predmeta 
po aktima na njima.  

Potrebno je omogućiti zavođenja žalbi, dopuna, akata, izvršenja i prijava, na 
predmetu. Potrebno je takođe da sistem poseduje funkcionalnost združivanja, 
povezivanja i prezavođenja predmeta (automatsko ili ručno). 

Neophodna je mogućnost prilaganja akata (elektronskih dokumenata). Interni 
akt – mogućnost povlačenja podataka akta iz baze podataka prethodno zavedenog 
predmeta, mora biti omogućena. 

Aplikacija treba da omogući pregled predmeta na kom će se jasno videti kod 
kog referenta se predmet nalazi u svakom momentu. 

Izmene na zavedenim predmetima moraju omogućiti izmenu svih unetih 
podataka na predmete, ali tako da se ne narušava sistem automatske jedinstvene 
numeracije. 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 404-354  6/ 27 

  

 

Potrebno je da sistem podrži izlučivanje i slanje predmeta u istorijski arhiv 
(evidencija i izveštaji o takvim predmetima).  

Neophodne su i funkcionalnosti za vođenje popisa akata i knjige računa. 
Sistem mora da sadrži minimalno sledeće izveštaje: Izveštaj otvorenih, 

rešenih, nerešenih, arhiviranih, nearhiviarnih predmeta, statistički pregled predmeta, 
izveštaj po obrađivačima, izveštaj o efikasnosti radnika pisarnice, obrazac 22 i 29, 
dnevna i dostavna knjiga, knjiga računa, analitička kartica predmeta, knjiga žalbi i 
popis akata. 

Aplikacija mora da funkcioniše sa korišćenjem šifarnika koji će omogućiti 
olakšano korišćenje aplikacije. 

Štampa omota, potvrde i reversa se mora vršiti po odabiru korisnika u 
ćiriličnom ili latiničnom pismu. 

Deo funkcionalnosti pisarnice moraju da budu opcije za evidenciju overa 
dokumenata, kao i štampa potvrde o overi. 

Neophodna je evidencija arhivskih knjiga u koje se grupišu predmeti 
određenih klasifikacija i godina, po roku čuvanja u registratorima, sa podatkom o 
tome gde se oni nalaze u arhivi. 

a. Aplikacija za obrađivače predmeta 
 

 Aplikacija mora omogućiti uvid u predmete koji su zavedeni u pisarnici i 
prosleđeni određenom obrađivaču (referentu). Takođe i da ima mogućnost obrade 
predmeta od strane obrađivača. 
 Prava pristupa nad podacima (predmetima i dokumentima) i 
funkcionalnostima se moraju podešavati nezavisno. Prava pristupa podacima se 
moraju podešavati na nivou pojedinog predmeta, predmeta koji pripadaju pojedinom 
odeljenju/organu (sve to na uvid ili obradu) i po klasifikacijama predmeta. Prava na 
funkcionalnosti (dostupnost pojedinih opcija u programu) se moraju podešavati na 
nivou pojedinog obrađivača predmeta/radnika pisarnice. 
 Neophodno je da se kroz aplikaciju omogući pristup predmetima, obrada 
predmeta (u smislu unošenja načina rešavanja predmeta, unošenje akata, 
prosleđivanje predmeta, unošenje opisa, dodavanje skeniranih dokumenata i 
praćenje statusa predmeta). 
 Prilikom prosleđivanja predmeta obrađivaču (kojih može da bude više), 
neophodno je obezbediti mogućnost opisa posla, koji se od obrađivača kojem se 
predmet prosleđuje, očekuje, uz mogućnost definisanja roka za taj posao. Takođe je 
neophodna funkcionalnost upozorenja na približavanje ili probijanje tih rokova samog 
obrađivača i/ili njegovog rukovodioca. 

Aplikacije mora imati napredne mehanizme pretraživanja predmeta po raznim 
kriterijumima, uz mogućnost njihovog kombinovanja i zadavanja samo dela reči za 
pojedine kriterijume. 

Potrebna je mogućnost definisanja samog toka obrade predmeta (workflow), 
za sve ili samo neke oblasti predmeta. To znači da je potrebna mogućnost 
definisanja faze obrade predmeta, koliko dugo one traju, u kojim 
organima/odeljenjima se tokom njih predmeti obrađuju i funkcije referenata koji rade 
na tim predmetima u tim fazama. Kada obrađivač koji je odradio svoj deo posla na 
predmetu to evidentira, automatski se mora pokrenuti sledeći korak/faza u obradi 
predmeta. Takvo kretanje predmeta između pojedinih organa/odeljenja i obrađivača 
mora omogućiti i potpunu automatizaciju. 
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Neophodna je mogućnost da se u aplikaciju namenjenu obrađivačima 
integrišu izveštaji, tu pre svega namenjeni rukovodiocima odeljenja. 

 

2. Aplikacija za brzo skeniranje 
 
Ovo je komponenta koja bi trebala da omogući skeniranje akata i predmeta kroz sam 
web interfejs aplikacije pisarnica, organi rešavanja i drugih modula sistema u kojima 
se barata dokumentacijom. Sistem mora da omogućava rad sa svim skenerima 
industrijskog twain standarada. Sam korisnik mora da može da bira između 
ponuđenih formata (tiff, jpeg, bmp i pdf), eventualnom watermark-u na skeniranom 
dokumentu (i njegovoj poziciji) i upotrebi ADF-a (advanced document feeder 
funkcionalnost dvostranog brzog skeniranja na nekim skenerima). Ako se skenira u 
ADF modu potrebno je omogućiti automatsko generisanje jednostranih pdf 
dokumenata iako je u feeder-u više listova hartije. Nakon skeniranja korisnik treba da 
može da pregleda dokument, pre konačnog slanja na server kroz aplikaciju i 
vezivanje za predmet/dokument. Nakon ovakvog skeniranja, potrebno je da svi koji 
imaju prava na pristup predmetu, na kome je ovako skenirana dokumentacija, mogu 
da je vide u elektronskom formatu. Na ovaj način bi se jednostavnim odabirom 
predmeta imala kompletna dokumentacija koja se odnosi na isti, što dodatno 
povećava efikasnost u radu. 
 

3. Aplikacija za javno pravobranilaštvo 
 
Aplikacija je namenjena  radu stručnih službi za pravnu zaštitu imovinskih 

prava i interesa opštine. 
Rešenje mora u potpunosti biti prilagođeno važećim propisima iz oblasti rada 

pravosudnih organa i u skladu sa Uredbom o kancelarijskom poslovanju organa 
državne uprave, u skladu sa sudskim poslovnikom i Zakonom o pravobranilaštvima.  

Sve  tužbe, žalbe, podnesci, dopisi, pozivi za ročišta prvo stižu u pisarnicu kao 
jedan od najvažnijih delova Javnog pravobranilaštva, odnosno deo u kom se obavlja 
najveći deo posla vezan za obradu predmeta. Dalja obrada predmeta se mora voditi 
kroz ostale opcije modula: kretanje predmeta, postupanje po predmetu, osnov spora, 
rešavanje, termini, združivanje, tako da ceo tok predmeta od njegovog otvaranja, 
dobijanja broja, određivanja pravobranioca do arhiviranja, mora biti ”ispraćen”.    

Jedinstvenim imenikom mora biti omogućeno da se na osnovu unetih 
podataka o licu - ime i prezime, adresa, datum rođenja, matični broj, lakše pronađe 
određeno lice, kao i svi podaci o  predmetima za koje je to lice vezano. 

Na osnovu različitih kriterijuma, kao što su broj predmeta, datum prijema, lice 
u predmetu, pravobranilac, adresa, osnov spora, veza sa predmetima van 
pravobranilaštva i veza unutar pravobranilaštva mora biti omogućena pretraga 
predmeta. 

Ukoliko dođe do presignacije pravobranioca mora postojati mogućnost unosa 
novog, tako da se ima uvid u celokupnu istoriju kretanja predmeta. 

Svi podaci evidentirani u pisarnici je neophodno da se automatski prosleđuju 
pravobraniocu, tako da on u svakom trenutku ima podatak šta se dešava  na 
predmetu. 
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Svaki obrazac otkucan u daktilobirou vezan je za predmet koji je unet u 
pisarnici i pravobranilac ga ima ispred sebe. 

Generički izveštaj mora biti deo sistema i predstavljati interni izveštaj koji 
omogućava pregled i štampanje podataka na osnovu pretrage po različitim 
kriterijuma. 

Izveštaji koji se prikazuju u okviru Javnog pravobranilaštva moraju omogućiti 
pregled primljenih predmeta po pravobraniocima, broj rešenih i nerešenih predmeta, 
finansijski izveštaj i izveštaj po pravnim licima. 
 

 

IV  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 

 

1.1. 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  

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). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора 

испунити додатне услове за учешће у поступку јавне набавке,  

дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

1)Минимум једно возило за транспорт 

2)Минимум један уговор у вредности понуде 

3)Мимимум три радника у сталном радном односу 

 

1.3. 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. 
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1.4. 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.  

 

 

 

 

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 изјаве понуђача, дат је у поглављуIV одељак 3.), 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 изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV 

одељак 3.), 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. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА 
 

 

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 набавка добра- компјутерских софтера за потребе  ГУЗ-а број 404-354,  

                   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; 

Понуђач испуњава додатне услове :  

1)Минимум једно возило за транспорт 

2)Минимум један уговор у вредности понуде 

3)Мимимум три радника у сталном радном односу 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                         

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 

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

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 404-354  11/ 27 

  

 

 

 

 

 

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 

 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 

подизвођача] у поступку јавне набавке добра- компјутерских софтера за потребе  ГУЗ-а 

број 404-354,   испуњава све услове из чл. 75. 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, Изјава мора бити потписана од 

стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V 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: Градска управа Зајечар,Трг ослобођења бр.1,19000Зајечар, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра- компјутерских софтера за потребе  

ГУЗ-а  број 404-354,  НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је 

примљена од стране наручиоца до 16.09.2014. године  до 10,00 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. 

 

 

3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

 

4. 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: Градска управа 

Зајечар,Трг Ослобођења бр.1,19000Зајечар  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку, добра- компјутерских софтера за потребе  ГУЗ-а    

ЈН бр 404-354- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра- компјутерских софтера за потребе  ГУЗ-а  

, ЈН бр. 404-354 НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку, добра- компјутерских софтера за потребе  ГУЗ-а  

ЈН бр. 404-354 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку  добра- компјутерских софтера за 

потребе  ГУЗ-а  ЈН бр. 404-354- 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. 

 

5. 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 VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 

односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 

понуду са подизвођачем. 

 

6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VI) 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.  

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 поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 

доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 

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. 

 

 

7. 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,  
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 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 

у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 

испуњеност услова (Образац изјаве из поглавља IV одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 

о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 

ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Понуђачи су у могућност да за поменуту јаву набавку траже аванс у висини до 30% од 

вредности понуде,а остатак  по испоруци. 

У случају да  понуђач тражи аванс дужан је да достави наручиоцу меницу са меничним 

овлашћењем,картоном депонованих потписа и овереним захтевом за регистрацију 

менице код пословне банке у висини траженог аванса са ПДВ-ом  са роком важења од 

минимум 45 дана од дана отварања понуда. 

 

8.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција за испоручена добра не може бити краћа од  24 месеци од дана испоруке 

добара. 

 

8.3. Захтев у погледу рока испорука добара 

Рок испоруке добара   не може бити дужи од 20 дана. 

Испорука добара обавиће се у просторијама градске управе Зајечар,Трг Ослобођења 

бр.1,19000 Зајечар. 

 

8.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 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. 

8.5.Финансиска обезбеђења понуде 

 

Понуђач је дужан да достави меницу за Озбиљност понуде у висини од 10%  од 

вредности понуде 

-Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде и то бланко сопствену 

меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног 

за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено менично 
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овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% [наручилац наводи проценат, у 

складу са подзаконским актом, а тај проценат не може бити већи од 10 %] од укупне 

вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона 

депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у 

меничном овлашћењу – писму. Рок важења менице је 30 дана од дана отварања понуда 

[средство обезбеђења за озбиљност понуде треба да траје најмање колико и важење 

понуде].  

-Наручилац ће уновчити меницу дату уз понуду уколико: понуђач након истека рока за 

подношење понуда повуче, опозове или измени своју понуду; понуђач коме је додељен 

уговор благовремено не потпише уговор о јавној набавци; понуђач коме је додељен 

уговор не поднесе средство обезбеђења за добро извршење посла у складу са захтевима 

из конкурсне документације. 

-Наручилац ће вратити менице понуђачима са којима није закључен уговор, одмах по 

закључењу уговора са изабраним понуђачем. 

-Уколико понуђач не достави меницу понуда ће бити одбијена као неприхватљива 

 

9. 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. 

У цену је урачуната набавка,транспорт и испорука.  

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.  

  

 

10. 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 и привреде. 

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. 

11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 
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12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем мејла sasa.matijevic@zajecar.info   

или факса 019-421-712 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. 404-354 

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. 

 

13. 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. 

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

14. 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, 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 за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: 

безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 

издаје се у висини од 15%,  од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 

важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење посла. 
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Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 

важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 

 

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 

МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ 

ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ 

ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ 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 завршетка радова. 

 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, 

као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 

поглавља IV одељак 3.). 

  

18. 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. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

ПОНУЂАЧА  

 

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

или пословно удружење у њихово име.  

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 

комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-

mail sasa.matijevic@zajecar.info  факсом на број019-421-712 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. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све 
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учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву 

на Порталу јавних набавки, најкасније у року од 2 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 3 дана пре истека рока за 

подношење понуда, без обзира на начин достављања.  У том случају подношења 

захтева за заштиту права долази до застоја рока за подношење понуда.  

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права 

је 5 дана од дана пријема одлуке.  

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.  

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 

40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  50-016, сврха: 

Републичка административна такса са назнаком набавке на коју се односи, корисник: 

Буџет Републике Србије).  

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

 

22. 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.  
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку добра- 

компјутерских софтера за потребе  ГУЗ-а  број 404-354 

 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности 404-354  22/ 27 

  

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ ДОБАРА КОМПЈУТЕРСКИХ СОФТЕРА ЗА 

ПОТРЕБЕ  ГУЗ-а 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а  

 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

 

 

 

Рок и начин плаћања 

 

 

 

Рок важења понуде 

 

 

 

Рок завршетка радова 

 

 

 

Гарантни период 

 

 

 

Место испоруке 

 

Главна зграда ГУЗ-а,Трг 

ослобођења бр.1 

 

 

 

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. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати 

образац понуде за сваку партију посебно. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

УГОВОР О ИСПОРУЦИ КОМПЉУТЕРСКИХ СОФТЕРА ЗА ПОТРЕБЕ ГУЗ-А 

 

1. Република Србија – Градска управа Зајечар,ПИБ 101757838 коју заступа 

начелник Градске управе Зајечар Томислав Павловић, у даљем тексту Наручилац 

 

 

2. Предузеће_______________________, са седиштем у ________________, улица 

_____________________, ПИБ ________________, матични број _____________, 

рачун бр. _________________ отворен код пословне банке 

_____________________, које заступа директор _______________________, у 

даљем тексту Понуђач. 

 

                                                        Предмет Уговора 

 

Члан 1. 

 

 Уговорне стране констатују да је Наручилац изабрао Понуђача као најповољнијег за 

набавку добара- комојутерских софтера за потребе градске управе Зајечар,  а по 

спрове -деном  поступку јавне набавке број 404-354. 

  

 Члан 2.  

 

      Предмет Уговора је  испорука компјутерских софтера за потребе градске управе 

Зајечар  и ближе је одређен усвојеном понудом понуђача број ______  од 

________2014. године, која је саставни део овог Уговора. 

      Ради извршења посла која је предмет овог уговора, Понуђач се обавезује да   

      обезбеди  радну снагу, материјал, као и све друго неопходно за потпуно испоруку   

       која је предмет  овог уговора. 

    Вредност добара - цена  

 

Члан 3. 

  

      Уговорне стране утврђују да цена свих добара који су предмет овог Уговора износи     

       ______________ динара без ПДВ, односно _______________ динара, са ПДВ, а  

      добијена је на основу  усвојене понуде Понуђача број _______ од _______2014.  

      године. 

       Наручилац се обавезује да, за изпоручена добра  из члана 2. овог уговора, исплати  

     Понуђачу средства у укупном износу од _________________ динара,  која су   

      обезбеђена    буџета града Зајечара за 2014. годину 

     Уговорена цена је фиксна по јединици мере и не може се мењати услед повећања  

     цене  елемената на основу којих је одређена. 
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Услови и начин плаћања 

 

Члан 4. 

 

Уговорне стране су сагласне да се плаћање по овом уговору изврши на следећи 

начин_______________________________________________(понуђач је дужан да 

упише услове и начин плаћања)                 

Рок за испоруку добара 

 

Члан 5. 

  

Понуђач се обавезује да уговорене  добра испоручи у року од ______  дана. 

Утврђени рокови су фиксни и не могу се мењати без сагласности Наручиоца.  

 

Члан 6. 

  Понуђач ће део уговорених обавеза  извршити преко подизвођача Предузећа      

      ______________________________, са седиштем_________________________, ПИБ    

       _____, матични број ____________. 

       Извођач у потпуности одговара Наручиоцу  за извршење уговорених обавеза, те и  

       за обавезе изведене од стране подизвођача, као да их је сам пружио. 

 

Примопредаја испоручених добара 

 

Члан 7. 

     Примопредаја добара  врши  се комисијски. 

      Комисију за примопредају  чине по један представник Наручиоца, Понуђача 

      Комисија сачињава записник о примопредаји и од тада тече гарантни рок за   

      испоручена добра. 

Члан 8. 

Раскид Уговора 

Наручилац задржава право да једнострано раскине овај Уговор уколико Понуђач  касни 

са испоруком добара дуже од 3 календарских дана. 

Уговор се раскида писменом изјавом која садржи основ за раскид уговора и доставља 

се другој уговорној страни. 

 

Остале одредбе 

 

Члан 9. 

 

 За све што овим Уговором није посебно утврђено примењују се одредбе  Закона 

о облигационим односима.  
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Члан 10. 

 

Прилози и саставни делови овог Уговора су: 

-   понуда Понуђача бр. ________ од __________2014. године 

 

 

 

Члан 11. 

 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно.  

Уколико до споразума не дође, уговара се надлежност Привредног суда у Зајечару 

 

 

Члан 12. 

 

Овај  Уговор ступа на снагу даном потписа свих уговорних страна. 

 

Члан 13. 

 

Овај Уговор је сачињен у шест једнаких примерака, по три за сваку уговорну страну. 

 

            

 Понуђач                                                                         Наручилац 

 

____________________                                                _________________________ 
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VII 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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VIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

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 добара компјутерских софтера за потребе  ГУЗ-а, бр. 404-354 

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. 

 

 

 

 

 

 

 


