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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

ЗА ПОСТУПАК ЈAВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕРИ ЗА ПОТРЕБЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

БРОЈ НАБАВКЕ 404-115/16-IV



На основу члана  39. и 61.  Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), и члана  6.  Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцим  јавних набавки  („Службени  гласник  РС"  бр.  86/15)  и  Одлуке  о  покретању 

поступка  ЈНМВ  број 404-115-2/16-IV од  18.11.2016.  године, Комисија  за  јавну  набавку 

образована Решењем број  404-115-3/16-IV од 18.11.2016.  године  припремила је  конкурсну 

документацију за јавну набавку мале вредности – КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕРИ ЗА 

ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ .

Број прилога Опис

Прилог 1 ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ

Прилог 2 ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

Прилог 3 ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ И  ОПИС РАДОВА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТОИЗВРШЕЊА РАДОВА, 

ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛИЧНО

Прилог 4 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Прилог 5 УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

Прилог 6 КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

Прилог 7 ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

Прилог 8 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

Прилог 9 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

Прилог 10 ТЕКСТ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

Прилог 11 ИЗЈАВА  О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 1 ЗЈН

Прилог 12 ИЗЈАВА  О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75.  СТАВ 2.ЗЈН

Прилог 13 МОДЕЛ УГОВОРА

Прилог 14 УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ
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САДРЖАЈ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ



Прилог 1 

На основу Закона о јавним набавкама, („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и 

члана 6. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима ЈН и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС" бр. 86/15) дефинисани су:

Наручилац Општинска управа Општине Рума

Адреса Главна 107, Рума

Тел.бр. 022/433-912, лок.125

Интернет страница www.ruma.rs

Набавка број 404-115/16-IV

Одлука број 404-115-2/16-IV

Врста поступка јавна набавка мале вредности

Контакт особа Злата Јанковић

jnbruma@ruma.rs
Пријем  електронске  поште  врши  се  радним  данима 

(понедељак-петак) у радно време Наручиоца од 07:00-15:00 

часова.

Набавка се спроводи због закључења Уговора

Напомена  ЈН је обликована по Партијама
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ

ОПШТИ ПОДАЦИ

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ



Прилог 2 

На основу Закона о јавним набавкама,  („Службени гласник РС” бр. 124/12, 14/15 и 68/15), и 

члана 6. Правилника о обавезним елементима Конкурсне документације у поступцима ЈН и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС бр. 86/15) дефинисани су:

Врста предмета набавке ДОБРА

Назив и ознака предмета набавке из 

Општег речника набавки

КОМПЈУТЕРСКИ  СОФТВЕРИ  ЗА 

ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОРН: 48810000; 48600000

Опис предмета јавне набавке: Набавка  компјутерских  софтвера  за  потребе 

Општинске  управе  Општине  Рума  за  попис 

непокретности, припрему буџета, рачуноводство, 

антивирус програми,  оперативни систем,  пакет 

МС Office

Број партија уколико се предмет набавке 

обликује у више партија:

Јавна набавка је обликована по ПАРТИЈАМА

Партија 1-Софтвер за попис и вођење евиденције 

непокретности у јавној својини јединице локалне 

самоуправе

Партија 2-Софтвер за припрему и састављање 

буџета локалне самоуправе за директне и 

индиректне кориснике буџета

Партија 3-Софтвер за рачуноводство директних и 

индиректних буџетских корисника

Партија 4-Антивирус програми, оперативни 

систем, пакет МС Office
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ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ НАБАВКЕ
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ПАРТИЈА 2-СОФТВЕР ЗА  ПРИПРЕМУ И САСТАВЉАЊЕ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ЗА ДИРЕКТНЕ И ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТА

ОПИС

Израда апликативног софтвера за састављање буџета локалне самоуправе за директне и 

индиректне буџетске кориснике .

Софтвер има следеће опције за све директне и индиректне кориснике, као и за кориснике 

субвенција, донација, дотација и трансфера јединице локалне самоуправе:

1. Додељиваање права сваком кориснику буџета;

2. Прављење базе корисника буџета;

3. Унос корисника буџета;

4. Унос лимита корисника буџета;

5. Унос раздела и глава буџета;

6. Унос програма, програмских активности и пројеката;

7. Унос апропријација корисника буџета

Софтвер треба да омогућава аутоматско добијање посебног дела плана расхода буџета ЈЛС, 

са аутоматским добијањем позиција, збиром истих конта на нивоу главе за више корисника 

(нпр.збир месних заједница), као и на нивоу конта; међузбирови на нивоу функције, раздела, 

главе програма, програмске активности, пројекта. Сваком изменом плана у припреми, треба 

аутоматски да се добије нови план расхода који може да се мења неограничени број пута све 

до  коначног  усвајања  буџета  од  стране  Скупштине  општине.  Такође,  софтвер  треба  да 

омогућава препис плана прихода и расхода у рачуноводствени програм који Наручилац већ 

користи

Софтвер мора бити прилагођен актуелним законима, пре свега Закону о буџетском систему и 

Правилнику о стандардном класификационом оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Софтвер треба да садржи централни репозиторијум података, што значи да нема потребе за 

уносом  једног  податка  на  више  места  јер  ће  постојати  аутомтска  веза  свих  корисника 

софтвера.Након  уноса  података  од  стране  корисника унети  подаци морају бити  видљиви 

надређеним корисницима и морају се штампати.

ПЛАНИРАЊЕ

• план  прихода  и  расхода  по  економској  класификацији,  програмима,  програмским 

активностима, пројектима, позицији (редном броју) и по организационој структури 

коју корисник програма самостално, према потребама за анализу и извештавање, сам 

креира (буџет и буџетски корисници , директни и индиректни)
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 





 



 



треба да подразумева бесплатно одржавање програма, као и прилагођавање евентуалних 

законских  промена.  У  току  гарантног  рока  све  неправилности  у  раду  програма  које 

корисник пријави биће отклоњене без надокнаде, као и у случају законских измена у току 

овог периода а које захтевају измену програма у овом периоду извршиће се без надокнаде.

По истеку гарантног рока потписаће се уговор о одржавању програма .

МЕСТО, ______________________

ДАТУМ, _________________ 2016.г.

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.
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ПАРТИЈА 4-АНТИВИРУС ПРОГРАМИ, ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ, ПАКЕТ МС OFFICE

Редни број Опис Јединица мере Количина

1 Антивирус  програм -потребно  је  да  има 

заштиту  у  реалном  времену  од  вируса, 

malware-a, spyware-a, ransomware-a и adware-

a,  заштиту  електронске  поште  од 

непожељних  малициозних  маилова.Такође 

мора  да  има firewall  којим се  онемогућава 

хакерима  приступ  фајловима  и  систему на 

рачунару.

Ком 110

2 Оперативни  систем  Windows  professional 

7 GGK  или  Оперативни систем Windows 

professional  10  GGK

Ком 15

3 Пакет MS Ofiice Home & Business 2016 Ком 10

МЕСТО, ______________________

ДАТУМ, _________________ 2016.г.

ПОНУЂАЧ: __________________________________ М.П.
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ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, НАЧИН 

СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, 

РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 



Прилог 4

    

Техничка документација и планови не представљају битан елемент предмета јавне набавке, а у 

циљу припремања прихватљиве понуде. 
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 ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ





  Доказ не може бити старији од 2 месеца пре отварања понуда                                 

МЕЊА ИЗЈАВА -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог бр.11

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 

(члан 75.став1. тачка 4.)

      Доказ: 

• Правно  лице:уверење пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде(порези  и 

доприноси)  И уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи)-не старије од два 

месеца пре отварања понуда.

• Предузетник:уверење  Пореске  управе  Министарства  финансија  и  привреде(порези  и 

доприноси) и уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи)- не старије од два 

месеца пре отварања понуда.

• Физичко лице:  уверење Пореске управе Министартства финансије и привреде(порези и 

доприноси) и уверење локалне самоуправе(изворни локални јавни приходи) –не старије од два 

месеца пре отварања понуда.

МЕЊА     ИЗЈАВА   -САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  -Прилог бр.  11  

5. Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет јавне 

набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом (члан 75.став1. тачка 5.)

 Доказ:

Није предвиђен за предметну јавну набавку

6.  Понуђач је дужан да при састављању Понуде изричито наведе да је поштовао обавезе 

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

заштити животне средине као и да немају забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (члан 75.став 2. ) 

         Доказ: ИЗЈАВА-  САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  -Прилог бр.  12.  

За Партије: 

1,2,3

1.Кадровски капацитет-да располаже довољним кадровским капацитетом за извршење предметне 

набавке-  и то да има у радном односу на неодређено или одређено време, по основу уговора о 

делу, уговора о обављању привремених и повремених послова,  најмање 3 запослена радника, од 

којих је минимум 1 запослени програмерске струке 

Доказ:  фотокопије  Уговора  о  раду  и  образац  пријаве  на  обавезно  социјално  осигурање 

(уколико је лице запослено код понуђача) , односно, Уговора о делу, Уговора о привременим и 
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Додатни услови понуђачима прописани чл. 76. ЗЈН и то:



повременим  пословима  (уколико  је  лице  уговорно  ангажовано  код  понуђача)  и  копију 

дипломе за наведену програмерску струку 

За Партију 1

2.Пословни капацитет-да понуђач има најмање један реализован Уговор са локалном смоуправом 

у вези са израдом и инсталацијом софтвера за евиденцију непокретности у јавној својини.

Доказ: 

Копија Уговора са локалном самоуправом

УКОЛИКО ПОНУЂАЧ ПОНУДУ ПОДНОСИ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ, Понуђач је дужан да 

достави  Изјаву Подизвођача  потписану од  стране овлашћеног  лица Подизвођача и  оверену 

печатом, чиме доказује да испуњава обавезне услове из члана 75, (ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА ЈЕ 

САСТАВНИ ДЕО КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ - Прилог бр.11.1. )  и услов из тачке 5. 

(члана  75.  Став  1.  Тачка  5)  Закона,  за  део  набавке  који  ће  Понуђач  извршити  преко 

Подизвођача. 

УКОЛИКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА, сваки Понуђач из групе Понуђача 

мора да испуни обавезне услове. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

набавке доказује се достављањем изјаве у складу са чланом 77. Став 4. Закона, којом под пуном 

материјалном и кривичном одговорношћу понуђач из групе понуђача потврђује да испуњава 

услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом,  (ИЗЈАВА  ЈЕ  САСТАВНИ  ДЕО  КОНКУРСНЕ  ДОКУМЕНТАЦИЈЕ-Прилог 

бр.11) ,а  услова из члана 75. Став 1.  Тачка 5) Закона  дужан је да достави понуђач из групе 

понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 

оверена печатом. Додатне услове испуњавају кумулативно.

Доказе  за  које  је  конкурсном  документацијом  предвићена  ИЗЈАВА наручилац  може пре 

доношења  одлуке  о  додели  уговора  да  тражи  од  понуђача,  чија  је  понуда  оцењена  као 

најповољнија, да достави копију, а може и да затражи 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 траженe доказe, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 

да доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1), 2) 4) Закона о јавним набавкама, који је јавно доступан 

на интернет страници Агенције за привредне регистре. Довољно је да доставе  Решење о упису 

у Регистар понуђача. Наручилац ће извршити проверу у регистру понуђача.

Наручилац  неће  одбити  понуду  као  неприхватљиву,  уколико  не  садржи  доказ  одређен 

конкурсном  документацијом,  ако  понуђач  наведе  у  понуди  интернет  страницу  на  којој  су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни.

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

доказа,  приложити  своју  писану изјаву,  дату  под  кривичном и  материјалном  одговорношћу 

оверену  пред  судским  или  управним  органом,  јавним  бележником  или  другим  надлежним 

органом те државе. 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

Понуђач је дужан да без одлагања 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  да  је  документује  на 

прописани начин.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 17/85



Прилог 6     

Критеријум и елементи критеријума 

на основу којих се додељује Уговор:

НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА

  

Елементи  критеријума,  односно 

начина 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  имaју  исту  најнижу 

понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног  понуђача  који  је  понудио  дужи  рок  важења 

понуде.

Уколико  ни  након  примене  горе  наведеног  резервног 

елемента  критеријума  није  могуће  донети  одлуку  о 

додели  уговора,  наручилац  ће  уговор  доделити 

понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 

писмено  обавестити  све  понуђаче  који  су  поднели 

понуде о датуму када ће се одржати извлачење путем 

жреба.  Жребом ће  бити  обухваћене  само  оне  понуде 

које  имају  једнаку  најнижу понуђену  цену,  исти  рок 

испоруке и исти гарантни рок. Извлачење путем жреба 

наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и 

то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним 

папирима,  који су исте величине и боје,  те ће све те 

папире  ставити  у  провидну  кутију  одакле  ће  извући 

само  један  папир.  Понуђачу  чији  назив  буде  на 

извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима 

који  не  присуствују  овом  поступку,  наручилац  ће 

доставити записник извлачења путем жреба.
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КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА



Прилог 7/  1     

За јавну набавку мале вредности,  бр. 404-115/16-IV - КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕРИ ЗА 

ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Партија 1- Софтвер за попис и вођење евиденције непокретности у јавној својини јединице 

локалне самоуправе

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

       ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
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ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

7.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ



НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

ПОНУЂАЧ: __________________ М.П.                         ПОДИЗВОЂАЧ _________________ 

М.П.

Напомена:

Табелу  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они  понуђачи  који  подносе   понуду  са  

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача потребно је да се наведени образац копира у  

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Попуњава и оверава понуђач и подизвођач. 
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7.2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ



НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

      ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.

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 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.

Овлашћени Понуђач оверава и потписује образац.
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7.3. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ



Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача) у поступку јавне 

број: 404-115/16-IV -   КОМПЈУТЕРСКИ  СОФТВЕРИ  ЗА  ПОТРЕБЕ  ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ Партија  1-  Софтвер  за  попис  и  вођење  евиденције  непокретности  у  јавној 

својини јединице локалне самоуправе да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред 

Наручиоцем.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И 

АДРЕСА  УЧЕСНИКА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ

ВРСТА ПОСЛА КОЈИ 

ЋЕ ПРУЖИТИ 

УЧЕСНИК У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ И 

ПРОЦЕНАТ 

УЧЕШЋА У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

НАБАВКЕ

ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ 

УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ

Овлашћени члан 

групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

 

        Место и датум                                                                                        Овлашћено лице Понуђача 

    __________________                                        М.П.                                  ______________________ 

 

Напомена: 

Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је потребно  

овај образац се копира у довољном броју примерака. 
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7.4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ





Прилог 7/2     

За јавну набавку мале вредности,  бр. 404-115/16-IV - КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕРИ ЗА 

ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Партија 2-Софтвер за припрему и састављање буџета локалне самоуправе за директне и 

индиректне кориснике 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

       ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
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ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

7.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ



НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

ПОНУЂАЧ: __________________ М.П.                         ПОДИЗВОЂАЧ _________________ 

М.П.

Напомена:

Табелу  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они  понуђачи  који  подносе   понуду  са  

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача потребно је да се наведени образац копира у  

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Попуњава и оверава понуђач и подизвођач. 
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7.2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ



НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

      ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.

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 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.

Овлашћени Понуђач оверава и потписује образац.
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7.3. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ



 

Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача) у поступку јавне 

број: 404-115/16-IV -   КОМПЈУТЕРСКИ  СОФТВЕРИ  ЗА  ПОТРЕБЕ  ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ Партија 2-Софтвер за припрему и састављање буџета локалне самоуправе за 

директне и индиректне кориснике  да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред 

Наручиоцем.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И 

АДРЕСА  УЧЕСНИКА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ

ВРСТА ПОСЛА КОЈИ 

ЋЕ ПРУЖИТИ 

УЧЕСНИК У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ И 

ПРОЦЕНАТ 

УЧЕШЋА У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

НАБАВКЕ

ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ 

УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ

Овлашћени члан 

групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

 

        Место и датум                                                                                        Овлашћено лице Понуђача 

    __________________                                        М.П.                                  ______________________ 

 

Напомена: 

Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је потребно  

овај образац се копира у довољном броју примерака. 
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7.4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ





Прилог 7/3     

За јавну набавку мале вредности,  бр. 404-115/16-IV - КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕРИ ЗА 

ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Партија 3-Софтвер за рачуноводство директних и индиректних буџетских корисника

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

       ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
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ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

7.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ



НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

ПОНУЂАЧ: __________________ М.П.                         ПОДИЗВОЂАЧ _________________ 

М.П.

Напомена:

Табелу  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они  понуђачи  који  подносе   понуду  са  

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача потребно је да се наведени образац копира у  

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Попуњава и оверава понуђач и подизвођач. 
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7.2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ



НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

      ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.

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 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.

Овлашћени Понуђач оверава и потписује образац.
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7.3. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ



 

Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача) у поступку јавне 

број: 404-115/16-IV -   КОМПЈУТЕРСКИ  СОФТВЕРИ  ЗА  ПОТРЕБЕ  ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ Партија  3-Софтвер  за  рачуноводство  директних  и  индиректних  буџетских 

корисника да у име и за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И 

АДРЕСА  УЧЕСНИКА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ

ВРСТА ПОСЛА КОЈИ 

ЋЕ ПРУЖИТИ 

УЧЕСНИК У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ И 

ПРОЦЕНАТ 

УЧЕШЋА У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

НАБАВКЕ

ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ 

УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ

Овлашћени члан 

групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

 

        Место и датум                                                                                        Овлашћено лице Понуђача 

    __________________                                        М.П.                                  ______________________ 

 

Напомена: 

Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је потребно  

овај образац се копира у довољном броју примерака. 
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7.4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ





Прилог 7/  4     

За јавну набавку мале вредности,  бр. 404-115/16-IV - КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕРИ ЗА 

ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Партија 4-Антивирус програми, оперативни систем, пакет МС Office

НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

       ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.
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ОБРАСЦИ ПОНУДЕ

7.1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ



НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА ПОТПИСИВАЊЕ 

УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

ПРОЦЕНАТ УКУПНЕ ВРЕДНОСТИ 

НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ ИЗВРШИТИ 

ПОДИЗВОЂАЧ

ДЕО ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ КОЈИ ЋЕ 

ИЗВРШИТИ ПОДИЗВОЂАЧ

ПОНУЂАЧ: __________________ М.П.                         ПОДИЗВОЂАЧ _________________ 

М.П.

Напомена:

Табелу  „Подаци  о  подизвођачу“  попуњавају  само  они  понуђачи  који  подносе   понуду  са  

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача потребно је да се наведени образац копира у  

довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача.

Попуњава и оверава понуђач и подизвођач. 
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7.2. ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ



НАЗИВ ПОНУЂАЧА

СЕДИШТЕ И АДРЕСА

ТЕЛЕФОН

ФАКС

Е-МАИЛ

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ

МАТИЧНИ БРОЈ

ПИБ

БРОЈ ТЕКУЋЕГ РАЧУНА

НАЗИВ БАНКЕ

У СИСТЕМУ ПДВ-А

ОСОБА ЗА КОНТАКТ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОСОБЕ ЗА КОНТАКТ

ОВЛАШЋЕНО ЛИЦЕ ЗА 

ПОТПИСИВАЊЕ УГОВОРА

ТЕЛЕФОН ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ КОЈЕ РУКОВОДИ 

ИЗВРШЕЊЕМ НАБАВКЕ

БРОЈ ТЕЛЕФОНА ОДГОВОРНОГ ЛИЦА

      ОВЛАШЋЕНИ ПОНУЂАЧ: ____________________________________ М.П.

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 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.

Овлашћени Понуђач оверава и потписује образац.
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7.3. ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ



 

Изјављујемо да наступамо као учесници заједничке понуде (група понуђача) у поступку јавне 

број: 404-115/16-IV -   КОМПЈУТЕРСКИ  СОФТВЕРИ  ЗА  ПОТРЕБЕ  ОПШТИНСКЕ 

УПРАВЕ Партија 4-Антивирус програми, оперативни систем, пакет МС Officeда у име и 

за рачун осталих чланова групе иступа пред Наручиоцем.

НАЗИВ, СЕДИШТЕ И 

АДРЕСА  УЧЕСНИКА 

ЗАЈЕДНИЧКЕ 

ПОНУДЕ

ВРСТА ПОСЛА КОЈИ 

ЋЕ ПРУЖИТИ 

УЧЕСНИК У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ И 

ПРОЦЕНАТ 

УЧЕШЋА У 

РЕАЛИЗАЦИЈИ 

НАБАВКЕ

ПОТПИС 

ОДГОВОРНОГ 

ЛИЦА И ПЕЧАТ 

УЧЕСНИКА У 

ЗАЈЕДНИЧКОЈ 

ПОНУДИ

Овлашћени члан 

групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

Члан групе понуђача

 

        Место и датум                                                                                        Овлашћено лице Понуђача 

    __________________                                        М.П.                                  ______________________ 

 

Напомена: 

Образац попуњавају само они понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико је потребно  

овај образац се копира у довољном броју примерака. 
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7.4.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ УЧЕСНИКА У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ



 

Укупна вредност без ПДВ-а 

ПДВ 

Укупна вредност са ПДВ 

 

Понуда се подноси (заокружити): 

1. Самостално 2. Заједничка понуда  3. Са подизвођачима 

 Заједничка понуда: 

Навести називе и адресе учесника у заједничкој понуди: 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________

Понуда са подизвођачима: 

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% учешћа (не 

више од 50%) се поверава извршење _____________________________

 

Подизвођачу _______________________(назив и адреса подизвођача)са _________% учешћа (не 

више од 50%) се поверава извршење ________________________________

 

• РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА:______дана од дана достављања рачуна (највише до 45 дана од 

дана службеног пријема рачуна)

• РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ:______дана ( не краћи од 30 дана)

• РОК ИСПОРУКЕ: у року од 30 дана од дана закључења уговора.

• РОК ВАЖЕЊА ЛИЦЕНЦЕ: 2 године од дана испоруке антивирус програма 

    МЕСТО:______________                                                                                  ПОНУЂАЧ

                                                                                             

____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2016.г.         
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7.5. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 



 Прилог 8/1

ПАРТИЈА 1

СОФТВЕР ЗА ПОПИС И ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ 

СВОЈИНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ

ОПИС ДОБРА Количина Цена без 

ПДВ-а

Цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4

Израда  апликативног  софтвера  за 

евидентирање,  чување  и  ажурирање  свих 

података и информација о свакој  појединачној 

имовини.

I АПЛИКАЦИЈА

1.1. Одређивање параметара приступа за кориснике 

(читање  података  из  Базе,  извештаји)  и 

администраторе (активан приступ подацима,  унос 

и брисање)

1.2.  Дефинисање  изгледа  и  садржаја  главне 

апликације,  физички  изглед  и  садржај 

апликативног  прозора  и  дефинисање  и  контрола 

облика унетих података са контролом исправности. 

Апликација  треба  да  буде  приступачна и  лака  за 

коришћење (user friendly)

1.3. Елементи корисничке апликације:

-  Апликација  мора  бити  изведена  као  WEB 

апликација (ХТМЛ 5 компатабилна)

-  Апликација треба да садржи форме кроз које се 

омогућава  уношење  свих  неопходних  параметара 

од  стране  корисника,  а  према  правима  приступа 

истих,

- Потребно је да одређени корисник путем форми, а 

у зависности од нивоа приступа могу да уносе све 

релевантне податке, како административне тако и 

техничке,

-  Потребно  је  оставити  могућност  да  корисник 

може  да  интегрише  и  неки  други  електронски 

1
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ



документ, уколико се укаже потреба,

- Дефинисање одговарајућих нивоа комуникационе 

форме  у  зависности  од  нивоа  захтева  корисника 

(унос, читање или измена података),

-  Неопходно  је  омогућити  табеларни  приказ  и 

штампање дефинисаних  извештаја,  односно  НЕП 

образаца,

-  Приликом  израде  апликације  треба  се  у 

потпуности придржавати  ʺМетодологије пописа и 

уписа имовине јединица локалне самоуправеʺ,

1.4.  Апликација  која  се  претражује  треба  да 

функционално  и  потпуно  одговори  на  све 

постављене техничке захтеве.

2. Дефинисање платформи

-  платформа  треба  да  је  Open  Source  (програми 

отвореног кода),

-  сервери  базе  података:  MySql,  PostgreSQL, 

Firebird и сл.;

-  Open Source Апликативни сервер:  Linux  Server: 

CentOS,

OpenSUSE, Ubuntu и сл.;

- Open Source Apache HTTP Server и сл.,

- Open Source програмски језик;

-  Програм  треба  да  буде  урађен  као  Web 

апликација.

3.  Документацију  за  софтвер  који  је  предмет 

набавке треба предати Наручиоцу заједно са делом 

изворног  кода  и  потпуно  функционалном  демо 

верзијом. Наручилац део изворног кода

може користити само интерно, без права уступања 

или продаје трећим лицима.Функционалност демо 

верзије  са  делом  изворног  кода  оцењиваће  се  у 

склопу Извештаја о стручној оцени понуда.

4.  Рок  за  имплементацију израђеног  софтвера  на 

серверу је 10 дана, од дана потписивања уговора. 

Рок  за  извршење  осталих  услуга:  умрежавање 

података  и  обука  је  30  дана  од  потписивања 

уговора.

5.  Обавеза понуђача је умрежавање електронских 

података о непокретностима у јавној својини чији 

је  корисник  једница  локалне  самоуправе  из  базе 

РГЗ-а  са  набављеним  софтвером.  Наручилац  ће 

поднети  захтев  локалној  Служби  за  катастар 

непокретности  за  издавање  података  у 

електронском  облику  (Excel  format)  о 

непокретностима у јавној својини чији је корисник 

јединица локалне самоуправе.
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6.  Обавеза понуђача је дводневна обука корисника 

(администратора базе, чланова општинског радног 

тима и екстерно ангажоване пописиваче за попис 

имовине) која ће се

реализовати  у  просторији  наручиоца  која  пружа 

адекватне услове за обуку.

7.  Израда  адекватног  Корисничког  упутства  са 

прилозима и детаљним објашњењима намењеним 

корисницима  и  администраторима  базе.  Упутство 

дефинише начин употребе и

коришћења  базе  на  свим  корисничким  нивоима 

(штампани и електронски примерак) и прилагођен 

је ефикасној употреби од стране Наручиоца.

8. Пружање правне саветодавне помоћи:

- Обавеза понуђача је пружање правне саветодавне 

помоћи  наручиоцу  током  пописа  имовине  што 

подразумева  достављање  свих  релевантних 

докумената који се шаљу Републичкој дирекцији за 

имовину приликом слања НЕП образаца.

-  Обавеза  понуђача  је  и  пружање  правне 

саветодавне помоћи члановима Општинског радног 

тима  за  попис  имовине  у  вези  са  решавањем 

проблема  који  се  могу  јавити  током  спровођења 

пописа непокретности у јавној својини. Понуђач је 

у  обавези  да  саветодавну  помоћ  пружа  најдуже 

годину дана од дана закључења уговора.

9. Одржавање:

-  Одржавање  се  састоји  од  редовног  и 

интервентног одржавања,

- Редовно одржавање се изводи на сваких 3 месеца 

прве године и по позиву у случају додатних захтева 

(могућност  надоградње  уговорене  верзије 

софтвера)  и уходавања корисника (преферирано је 

даљинско  одржавање  путем  WEB-  а  са  свим 

сигурносним  протоколима).  Редовно  одржавање 

подразумева  оптимизацију  процедура  и  упита, 

анализу грешака, њихово отклањање, бекап базе и 

софтвера;

-  Интервентно одржавање се односи на решавање 

критичних  проблема  у  финкционисању  система. 

Време одзива за интервентно одржавање је  1  сат 

(даљинским  приступом)  или  3  сата  (физичким 

приступом);

-  У  периоду  од  најмање  12  месеци  од 

имплементације  и  пуштању  апликације  у  рад 

одржавање софтвера је бесплатно.

УКУПНО
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони  3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за  предметно добро јавне 

набавке; 

-  у колони  4. уписати колико износи јединична цена  са ПДВ-ом   за  предметно добро јавне 

набавке;

- на крају унети укупну вредност Понуде без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

 МЕСТО:______________   

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2016.г.     
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ПАРТИЈА 2

 СОФТЕВР ЗА ПРИПРЕМУ И САСТАВЉАЊЕ БУЏЕТА ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ЗА 

ДИРЕКТНЕ И ИНДИРЕКТНЕ КОРИСНИКЕ  

ОПИС ДОБРА Количина Цена без 

ПДВ-а

Цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4

Израда апликативног  софтвера за  састављање 

буџета  локалне  самоуправе  за  директне  и 

индиректне буџетске кориснике .

Софтвер  има  следеће  опције  за  све  директне  и 

индиректне  кориснике,  као  и  за  кориснике 

субвенција,  донација,  дотација  и  трансфера 

јединице локалне самоуправе:

1. Додељивање  права  сваком  кориснику 

буџета;

2. Прављење базе корисника буџета;

3. Унос корисника буџета;

4. Унос лимита корисника буџета;

5. Унос раздела и глава буџета;

6. Унос  програма,  програмских  активности  и 

пројеката;

7. Унос апропријација корисника буџета

Софтвер треба да омогућава аутоматско добијање 

посебног  дела  плана  расхода  буџета  ЈЛС,  са 

аутоматским  добијањем  позиција,  збиром  истих 

конта на нивоу главе за више корисника (нпр.збир 

месних  заједница),  као  и  на  нивоу  конта; 

међузбирови  на  нивоу  функције,  раздела,  главе 

програма,  програмске  активности,  пројекта. 

Сваком  изменом  плана  у  припреми,  треба 

аутоматски  да  се  добије  нови  план  расхода  који 

може да  се  мења  неограничени број  пута  све  до 

коначног  усвајања  буџета  од  стране  Скупштине 

општине.  Такође,  софтвер  треба  да  омогућава 

препис плана прихода и расхода у рачуноводствени 

1

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 43/85

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ



програм  који Наручилац користи.

Софтвер  мора  бити  прилагођен  актуелним 

законима, пре свега Закону о буџетском систему и 

Правилнику  о  стандардном  класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Софтвер треба да садржи централни репозиторијум 

података,  што  значи  да  нема  потребе  за  уносом 

једног  податка  на  више  места  јер  ће  постојати 

аутомтска  веза  свих  корисника  софтвера.Након 

уноса података од стране корисника унети подаци 

морају бити видљиви надређеним корисницима и 

морају се штампати.

ПЛАНИРАЊЕ

• план  прихода  и  расхода  по  економској 

класификацији,  програмима,  програмским 

активностима,  пројектима,  позицији 

(редном  броју)  и  по  организационој 

структури  коју  корисник  програма 

самостално, према потребама за анализу и 

извештавање, сам креира (буџет и буџетски 

корисници , директни и индиректни)

• годишњи,  месечни,  квартални,  квоте, 

апропријације  и  план  који  корисник 

програма дефинише;

• припрема  и  процена  плана,  ребаланс, 

аутомтска измена и препис планова;

• креирање  аналитичког  плана  прихода  и 

расхода  за  изабрану  позицију,  на  основу 

кога  се  аутоматски  добија  збир  позиција, 

економској  и  функционалној 

класификацији...

Мора  да  садржи  одељак  за  администрацију  у 

оквиру  кога  се  врши  подешавање  програма, 

администрација корисничких налога и додељивање 

права приступа корисничким налозима.

Рачунар на ком се налази програм и база података 

(сервер)  је  потребно  да  буде  повезан  са  осталим 

рачунарима мрежом пропусне моћи 3Mbps dowload 

и 10Mbps upload.

Рачунари  са  којих  се  приступа  програму  је 

потребно да буду повезани са рачунаром на ком се 

налази  програм,  мрежом  прпусне  моћи   3Mbps 

dowload и 1Mbps upload.

Наведеном  опремом  се  гарантује  рад  за  200 

корисника  са  истовременим  приступом  до  50 

корисника.
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ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ

Дизајн  интерфејса  треба  да  омогући  кориснику 

лако коришћење програма и брз  унос података,  а 

при уносу треба да постоји логичка контрола да би 

се смањила могућност грешки.

Сви  подаци  треба  да  се  налазе  на  централном 

рачунару,  тако  да  при  уносу  нема  редуданције 

података,  а  то  значи  да  је  једном  унет  података 

тренутно  видљив  и  доступан  свим  корисницима 

којима је података намењен.

Програм  треба  да  буде  пројеткован  за 

вишекориснички  рад  и  истовремен  приступ 

подацима од стране више корисника.

На  нивоу  корисника  треба  да  постоји  два  нивоа 

заштите, први ниво је дефинисање права приступа 

модулима,  а  други  ниво је  дефинисање  права  на 

покретање одређених опција у менијима.

ГАРАНТНИ РОК

Гарантни рок за програм је минимум 12 месеци од 

дана  завршетка  испоруке  програма,  а  треба  да 

подразумева бесплатно одржавање програма, као и 

прилагођавање евентуалних законских промена. У 

току  гарантног  рока  све  неправилности  у  раду 

програма  које  корисник  пријави  биће  отклоњене 

без надокнаде, као и у случају законских измена у 

току овог периода а које захтевају измену програма 

у овом периоду извршиће се без надокнаде.

По истеку гарантног  рока потписаће  се  уговор  о 

одржавању програма .

У К У П Н О

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони  3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за  предметно добро јавне 

набавке; 

- у колони  4. уписати колико износи јединична цена  са ПДВ-ом   за  предметно добро јавне 

набавке; 

- на крају унети укупну вредност Понуде без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

 МЕСТО:______________   

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2016.г.     
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Прилог 8/  3  

ПАРТИЈА 3

СОФТВЕР ЗА РАЧУНОВОДСТВО ДИРЕКТНИХ И ИНДИРЕКТНИХ БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА

ОПИС ДОБРА Количина Цена без 

ПДВ-а

Цена са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4

Програм  мора  бити  прилагођен  најновијим 

законима, а пре свега Закон о буџетском систему и 

Правилнику  о  стандардном  класификационом 

оквиру и Контном плану за буџетски систем.

Потребно  је  да  постоји  аутоматска  веза  свих 

корисника  програма,  како  би  се  подаци  могли 

уносити  само  једном што  би  знатно  олакшало  и 

убрзало рад наручиоца.

Део око Планирања мора да садржи:

6. план прихода и план расхода по економској 

класификацији,  уплатним  рачунима, 

разделима,  главама,  позицијама  (редном 

броју)  и  по организационој  структури  коју 

корисник  програма  самостално,  према 

потребама  за  анализу  и  извештавање  сам 

креира  (буџет  и  буџетски  корисници, 

директни и индиректни);

7. годишњи,  месечни,  квартални,  квоте, 

апропријације  и  план  који  корисник 

програма дефинише;

8. припрема  и  процена  плана,  претходни 

планови,  ребаланс,  аутоматске  измене  и 

препис  планова,  као  и  израчунавање 

апропријација на бази унетих параметара;

9. креирање  аналитичког  плана  рахода  за 

изабрану  позицију,  на  основу  кога  се 

аутоматски  добија  збир  по  позицији, 

економској и функционалној класификацији, 

разделу, глави..

10. праћења остварења и извршења планова по 

позицији,  економској  и  функционалној 

1
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класификацији,  глави,  разделу,  буџетским 

корисницима,  или  кумулативно,  на 

изабраном нивоу

Део око извештавања мора да садржи:

1. табеле  о  оствареним  приходима  по 

економској  класификацији  и  уплатним 

рачунима, структура и проценат остварења, 

остатак за остварење;

2. табеле о извршеним расходима по разделу, 

глави,  позицији,  економској  и 

функционалној  класификацији,  извору 

финансирања,  структуру  и  проценат 

извршења, остатак за извршење;

3. све  табеле  треба  да  садрже  износе:за 

озабрани  дан,  период,  месец  и  текућу 

годину;

4. образац  за  главу,  раздео,  буџетског 

корисника  или  кумулативно  на  изабраном 

нивоу;

5. табеле прихода и других примања, расхода и 

других издатака и збирни преглед укупних 

примања и издатака;

6. обрасце  о  приходима  и  расходима  и 

извештај о извршеним расходима за плате.

Буџетско рачуноводство треба да садржи:

1. унос дневних пословних промена и дневна 

ажурност  свих  књига  (главна  и  помоћна 

књига)

2. картица,  спецификација,  закључни  лист, 

појединачно или збирно, консолидовано на 

изабраном  нивоу  буџетског  корисника, 

раздела и главе;

3. аутоматска израда прописаних образаца, са 

изабраним  нивоом  консолидовања  (конто, 

раздео, буџетски корисник)

Део  пренос  средстава  и  ликвидатура  треба  да 

садржи:

1. штампу  вирмана  за  пренос  средстава 

буџетским  корисницима  и  аутоматско 

праћење  и  контролу  планираних 

апропријација по позицијама текућег плана 

расхода;

2. аутоматски обрачун износ са нета на бруто 

или  обратно,  за  исплату  осталих  примања 

(уговор  о  делу,  ауторски,  разне  исплате) 

формирање потребних образаца:ОРЈ-2, ОРЈ-

4,  ОРЈ-6,  ОРЈ-8,  МУН,  МУНК,  поједина 
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пореска пријава, потврда о висини прихода, 

вирмани, као и генерисање и пренос налога 

за књижење тих промена у главну књигу;

3. формирање фајлова за електронско плаћање 

обавеза  за  УЈП  (Управа  за  јавна  плаћања) 

или за електронски трансфер према Трезору 

Републике;

4. аутоматско генерисање налога за књижење у 

базу  финансијких  промена,  на  претходно 

дефинисана конта, аналитике, позиције;

5. штампање  захтева  за  пренос  средстава  из 

буџета или за разна плаћања, за преузимање 

обавеза, за плаћање са преузетом обавезом, 

за  плаћање  без  преузете  обавезе,  за 

трансфер-директни корисник,  за трансфер-

индиректни корисник.

Део основна средства мора да садржи:

1. комплетну  евиденцију,  обрачун 

амортизације  и  ревалоризације  са  свим 

прописаним обрасцима;

2. аутоматско формирање финансијског налога 

за књижење промена основних средстава

Техничке карактеристике :

1. Сви  модули  морају  бити  унифицирани. 

Дизајн интерфејса према кориснику мора да 

омогућава лако коришћење програма и брз 

унос  података,  где  при  уносу  морају  да 

постоје логичке контроле да би се смањила 

могућност грешки.Треба да садржи додатне 

функције као што су : календар, калкулатор, 

помоћ за текућу опцију.

2. Модули  треба  да  буду  повезани  у 

једниствени програмски систем тако да при 

уносу нема редуданције података, што значи 

да  једном  унет  податак  је  видљив  и 

доступан  свим  модулима.Потребно  је  да 

буде  обезбеђено  аутоматско  генерисање 

података у појединим модулима на основу 

већ унетих података у другим модулима.

3. Програм  мора  бити  пројектован  за 

вишекориснички рад и истовремен приступ 

подацима  од  стране  више  корисника,  и 

морају бити развијена три нивоа заштите
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• први  ниво  је  дефинисање  права  приступа 

модулима

• други  ниво  је  дефинисање  на  покретање 

одређених опција у менијима

• трећи  ниво је  дефинисање права  приступа 

појединим базама података

Гарантни рок:

Гарантни рок за програм је минимум 12 месеци од 

дана  завршетка  испоруке  програма,  а треба  да 

подразумева бесплатно одржавање програма, као и 

прилагођавање евентуалних законских промена. У 

току  гарантног  рока  све  неправилности  у  раду 

програма  које  корисник  пријави  биће  отклоњене 

без надокнаде, као и у случају законских измена у 

току овог периода а које захтевају измену програма 

у овом периоду извршиће се без надокнаде.

По истеку гарантног  рока потписаће  се  уговор  о 

одржавању програма .

У К У П Н О

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони  3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а за  предметно добро јавне 

набавке; 

- у колони  4. уписати колико износи јединична цена  са ПДВ-ом   за  предметно добро јавне 

набавке; 

– на крају унети укупну вредност Понуде без ПДВ-а и са ПДВ-ом.

 МЕСТО:______________   

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2016.г.     
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Прилог 8/4

ПАРТИЈА 4-АНТИВИРУС ПРОГРАМИ, ОПЕРАТИВНИ СИСТЕМ, ПАКЕТ МС OFFICE

Редни 

број

Опис Јединица 

мере

Количи

на

Цена без 

ПДВ-а

Цена

 са 

ПДВ-

ом

Вредност 

без

 ПДВ-а

Вредност 

са 

ПДВ-ом

1 2 3 4 5 6 7 8

1 Антивирус  програм 

-потребно  је  да  има 

заштиту  у  реалном 

времену  од  вируса, 

malware-a,  spyware-a, 

ransomware-a  и adware-a, 

заштиту  електронске 

поште  од  непожељних 

малициозних 

маилова.Такође  мора  да 

има firewall  којим  се 

онемогућава  хакерима 

приступ  фајловима  и 

систему на рачунару.

Ком 110

2 Оперативни  систем 

Windows  professional  7 

GGK  или  Оперативни 

систем  Windows 

professional  10  GGK

Ком 15

3 Пакет MS Ofiice Home & 

Business 2016

Ком 10

4 У К У П Н О

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

 

 у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а.

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом.

- у колони 7. уписати укупна цена без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то тако 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ



што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 5.) са траженим количинама 

(које су наведене у колони 4.); На крају  уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а . 

- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки тражени предмет јавне 

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 6.) са 

траженим количинама (које су наведене у колони 4.); На крају ( Редни број 4. уписати укупну 

цену предмета набавке без  ПДВ-а укључујући и цену са ПДВ-ом )

 МЕСТО:______________   

                                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

____________________________М.П.

ДАТУМ:_______________2016.г.     
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Прилог   9  

 

 У складу са члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) 

као  и  чл.  6.  став  1. Тачка 9.  и  чланом 19.  Правилника о обавезним елементима коникурсне 

документације(  Сл.гласник  РС 86/15),  достављамо  Образац  са  структуром  трошкова  за 

припремање понуде за јавну набавку мале вредности број 404-115/16-IV -    КОМПЈУТЕРСКИ 

СОФТВЕРИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

За припремање понуде по објављеној конкурсној документацији у предметној  јавној набавци, 

Понуђач:____________________________________________________________,је  имао  следеће 

трошкове : 

 

 

 

Рб. Врста трошкова Износ трошкова

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: ________________                                                                                Печат и потпис Понуђача 

 

                                                                                                                                 ______________________
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ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 



Прилог   1  0  

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама ( Сл.гласник РС 124/12, 14/15 и 68/15) као и 

чланом  6. став  1.  тачка  10.  и  чланом  20.  Правилника  о  обавезним  елементима  конкурсне 

документације (Сл.гласник РС 86/15) 

 

ПОНУЂАЧ  _____________________________________________________________________ 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу даје:

 

Понуду смо поднели независно, без договора са другим Понуђачима или заинтересованим 

лицима. 

 

Изјаву достављамо  као  саставни  део  Понуде,  а  ради  учешћа  у  поступку јавне набавке  мале 

вредности  бр. 404-115/16-IV –   КОМПЈУТЕРСКИ  СОФТВЕРИ  ЗА  ПОТРЕБЕ 

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

 

 

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 понуђачаиз групе понуђача и оверена печатом. 

 

 

 Датум: ____________________                                                                Потпис и печат понуђача 

 

                                                                                                                  _______________________
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О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

  О ЈНМВ

БРОЈ 404-115/16-IV

КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕРИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Партија 1

Софтвер за попис и вођење евиденције непокретности у јавној својини 

јединице локалне самоуправе

Рума,_____________2016.год.





-  да је  Наручилац на основу члана 108.  Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели 

уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Добављача као најповољнију Понуду.

 

 Члан 2. 

 

Предмет овог Уговора су ДОБРА-Софтвер за попис и вођење евиденције непокретности у 

јавној  својини јединице локалне самоуправе  у свему према  конкурсној  документацији  и 

Понуди Добављача.

Члан 3.

Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи ________ динара без обрачунатог ПДВ-а, 

вредност ПДВ-а _______ динара, односно __________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

 Уговорне стране прихватају цене које је извршилац дао у понуди број______________ од 

______________ године која је саставни део овог уговора. Уговорне стране су сагласне да ће 

цене из прихваћене понуде бити фиксне током трајања уговора.

Члан 4.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. Рок испоруке је 30 дана .

Члан 5.

Уговор важи до извршења уговорених обавеза.

Члан 6

Гарантни рок је ________месеци ( најмање 12 месеци по имплементацији и пуштању апликације 

у рад. Гарантни рок подразумева и бесплатно одржавање)
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

НАЧИН И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

ГАРАНТНИ РОК





уредно и потпуно испуњење уговорених обавеза пружаоца услуге, са роком важности 30 дана 

дужим од дана истека рока важности уговора.

Наручилац  се  обавезује  да  регистровану  меницу  за  добро  извршење  посла,  менично 

овлашћење и копију депо картона врати пружаоцу услуга у року од 30 дана од дана престанка 

његових обавеза преузетих по основу овог уговора.

Члан 10.

Наручилац набавком софтвера постаје његов власник и набављени софтвер  може давати на 

коришћење за потребе локалних јавних предузећа и уставнова чији је оснивач. Власничка права 

искључују  могућност  поклона,  даље  продаје  или  давања  на  коришћење  софтвера  другим 

општинама/градским управа у Србији и иностранству.

Члан 11

Уговорне  стране  су  сагласне  се  на  све  међусобне  односе,  који  нису  дефинисани  овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима

Члан 12.

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог Уговора решавају споразумно, а у

случају спора признају надлежност Основног суда у Руми.

Члан 13

Свака  од  уговорних  страна  може  тражити  раскид  уговора  у  случају  када  друга  страна  не 

испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.Отказни роок је 15 

(петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Члан 14

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири ) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 

( два ) примерка

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2016. године 

Прилог бр. 2 - Спецификација добара

Прилог бр. 3 - Структура цене добара 

Уговорне стране: 
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ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П.___________________________

ДОБАВЉАЧ

____________________________

M.П.   _________________________



 Прилог 13/2
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

  О ЈНМВ

БРОЈ 404-115/16-IV

КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕРИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Партија 2

Софтвер за припрему и састављање буџета локалне самоуправе за директне и 

индиректне кориснике буџета

Рума,_____________2016.год.





 Члан 2. 

 

Предмет  овог  Уговора  су  ДОБРА-Софтвер  за  припрему  и  састављање  буџета  локалне 

самоуправе  за  директне  и  индиректне  кориснике  буџета у  свему  према  конкурсној 

документацији и Понуди Извршиоца.

Члан 3.

Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи ________ динара без обрачунатог ПДВ-а, 

вредност ПДВ-а _______ динара, односно __________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

 Уговорне  стране прихватају цене које  је  добављач дао  у  понуди број______________ од 

______________ године која је саставни део овог уговора. Уговорне стране су сагласне да ће 

цене из прихваћене понуде бити фиксне током трајања уговора.

Члан 4.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. Рок испоруке софтвера  је 30 дана .

Члан 5.

Уговор важи до извршења уговорених обавеза.

Члан 6

Гарантни  рок  је  ________месеци  (  најмање  12  месеци  од  дана  завршетка  испоруке 

програма.Гарантни  рок  подразумева  и  бесплатно  одржавање  програма  и  прилагођавање 

евентуалних законских промена)
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

НАЧИН И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

ГАРАНТНИ РОК



 



Уговорне  стране  су  сагласне  се  на  све  међусобне  односе,  који  нису  дефинисани  овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима

Члан 11

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог Уговора решавају споразумно, а у

случају спора признају надлежност Основног суда у Руми.

Члан 12.

Свака  од  уговорних  страна  може  тражити  раскид  уговора  у  случају  када  друга  страна  не 

испуњава или неблаговремено испуњава  своје  уговором преузете  обавезе.Отказни рок  је  15 

(петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Члан 13

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири ) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 

( два ) примерка

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2016. године 

Прилог бр. 2 - Спецификација добара

Прилог бр. 3 - Структура цене добара 

Уговорне стране: 
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НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П.___________________________

ДОБАВЉАЧ

M.П.___________________________



Прилог 13/  3  
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

  О ЈНМВ

БРОЈ 404-115/16-IV

КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕРИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Партија 3

Партија 3-Софтвер за рачуноводство директних и индиректних буџетских 

корисника

Рума,_____________2016.год.





 

 Члан 2. 

 

Предмет  овог  Уговора  су  ДОБРА-Софтвер  за  припрему  и  састављање  буџета  локалне 

самоуправе  за  директне  и  индиректне  кориснике  буџета у  свему  према  конкурсној 

документацији и Понуди Извршиоца.

Члан 3.

Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи ________ динара без обрачунатог ПДВ-а, 

вредност ПДВ-а _______ динара, односно __________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

 Уговорне стране прихватају цене које је извршилац дао у понуди број______________ од 

______________ године која је саставни део овог уговора. Уговорне стране су сагласне да ће 

цене из прихваћене понуде бити фиксне током трајања уговора.

Члан 4.

Уговор ступа на снагу даном обостраног потписивања. Рок испоруке софтвера  је 30 дана .

Члан 5.

Уговор важи до извршења уговорених обавеза.

Члан 6

Гарантни  рок  је  ________месеци  (  најмање  12  месеци  од  дана  завршетка  испоруке 

програма.Гарантни  рок  подразумева  и  бесплатно  одржавање  програма  и  прилагођавање 

евентуалних законских промена)
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

НАЧИН И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

ГАРАНТНИ РОК



 



Уговорне  стране  су  сагласне  се  на  све  међусобне  односе,  који  нису  дефинисани  овим 

Уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима

Члан 11

Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове из овог Уговора решавају споразумно, а у

случају спора признају надлежност Основног суда у Руми.

Члан 12.

Свака  од  уговорних  страна  може  тражити  раскид  уговора  у  случају  када  друга  страна  не 

испуњава или неблаговремено испуњава  своје  уговором преузете  обавезе.Отказни рок  је  15 

(петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Члан 13

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири ) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 

( два ) примерка

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2016. године 

Прилог бр. 2 - Спецификација добара

Прилог бр. 3 - Структура цене добара 

Уговорне стране: 
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НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П.___________________________

ДОБАВЉАЧ

M.П.___________________________



Прилог 13/  4  
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

  О ЈНМВ

БРОЈ 404-115/16-IV

КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕРИ ЗА ПОТРЕБЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Партија 4-Антивирус програм, оперативни систем, пакет МS Office

Рума,_____________2016.год.





– да је Наручилац на основу члана 108. Закона о јавним набавкама донео Одлуку о додели

 уговора бр. ______, од ______, којом је изабрао Понуду Добављача као најповољнију Понуду.

 

 Члан 2. 

 

Предмет  овог  Уговора  су  ДОБРА-Партија  4-Антивирус програм,  Оперативни  систем 

professional  Windows  7  GGK,  пакет  MS  Ofiice  Home  &  Business  2016  у  свему  према 

конкурсној документацији и Понуди Извршиоца.

Члан 3.

Вредност набавке из члана 1. овог Уговора износи ________ динара без обрачунатог ПДВ-а, 

вредност ПДВ-а _______ динара, односно __________ динара са обрачунатим ПДВ-ом.

 Уговорне стране прихватају цене које је извршилац дао у понуди број______________ од 

______________ године која је саставни део овог уговора. Уговорне стране су сагласне да ће 

цене из прихваћене понуде бити фиксне током трајања уговора.

Члан 4.

Добављач се обавезује да предметна добра испоручи  у складу са спецификацијом  у року од 30 

дана ,  од дана пријема писменог или усменог захтева Купца.

Место  испоруке  предмета  набавке  на  адреси  Наручиоца,  Орловићева  5,  Рума.  Приликом 

примопредаје Продавац (лице овлашћено од стране Продавца) и Купац ( лице овлашћено од 

стране Купца) потписују записник о примопредаји.

Рок важења лиценце је за антивирус програм је 2 године.

Члан 5.

Уговор важи до извршења уговорених обавеза.
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

ВРЕДНОСТ НАБАВКЕ

НАЧИН И РОКОВИ ИЗВРШЕЊА

РОК ВАЖЕЊА УГОВОРА

ОБАВЕЗЕ УГОВОРНИХ СТРАНА





случају спора признају надлежност Основног суда у Руми.

Члан 12.

Свака  од  уговорних  страна  може  тражити  раскид  уговора  у  случају  када  друга  страна  не 

испуњава или неблаговремено испуњава  своје  уговором преузете  обавезе.Отказни рок  је  15 

(петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема писаног обавештења о раскиду Уговора.

Члан 13

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири ) примерка, од којих свака уговорна страна задржава по 2 

( два ) примерка

Саставни део овог Уговора су и његови прилози, како следи: 

Прилог бр. 1 - Понуда (наш бр.) _____ од ________2016. године 

Прилог бр. 2 - Спецификација добара

Прилог бр. 3 - Структура цене добара 

Уговорне стране: 
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НАРУЧИЛАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ РУМА

НАЧЕЛНИК, ДУШАН ЉУБИШИЋ

M.П.___________________________

ИЗВРШИЛАЦ

M.П.___________________________





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: 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)  ПРЕДМЕТА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ попуњен, потписан и оверен печатом Прилог 4

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ попуњен  по  свим  ставкама,  оверен  печатом  и 

потписан

Прилог 7

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  попуњен, потписан и оверен печатом Прилог 8

ОБРАЗАЦ  ИЗЈАВЕ  О  НЕЗАВИСНОЈ  ПОНУДИ попуњен,  потписан  и 

оверен печатом. 

Прилог 10

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

попуњен, потписан и оверен печатом

Прилог 11

   Прилог 11/1

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.СТАВ 

2.ЗЈН попуњен, потписан и оверен печатом

     Прилог 12

МОДЕЛ  УГОВОРА Понуђач  мора  да  попуни  модел  уговора  по  свим 

ставкама  који  се  односе  на Понуђача,  овери  печатом  и  потпише,  чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 

Прилог 13

• фотокопије Уговора о раду и образац пријаве на обавезно социјално 

осигурање  (уколико  је  лице  запослено  код  понуђача)  ,  односно, 

Уговора  о  делу,  Уговора  о  привременим  и  повременим  пословима 

(уколико је лице уговорно ангажовано код понуђача) и копију дипломе 

за наведену програмерску струку-Партије 1,2,3

• Копија Уговора са локалном самоуправом -Партија 1

• Бланко соло меница за озбиљност понуде-Партија 1,2,3,4

    

     Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно датим објашњењима и условима.

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 Понуде са варијантама нису дозвољене.

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. 

На коверти мора да стоји ознака ''Измена понуде'' или ''Допуна понуде'' или ''Опозив понуде''  за 

јавну набавку број:404-115/16- IV-не отварати'' 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 78/85

 14.5. ПОНУДЕ СА ВАРИЈАНТАМА

14.6. ОПОЗИВ, ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОНУДЕ

 14.4.ПАРТИЈЕ 





 

 



 

 



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  не може да  захтева  ,  дозволи  или понуди промену елемената  понуде који су од 

значаја за примену критеријума за доделу уговора, одн. промену којом би се понуда која је 

неодговарајућа  или  неприхватљива,  учинила  одговарајућом  одн.  прихватљивом,  осим  ако 

другачије не произилази из поступка јавне набавке. Наручалац може уз сагласност понуђача, да 

изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених  приликом  разматрања  понуде  по  окончаном 

поступку отварања понуда. 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. 

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 нe може 

мењати понуду. 

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

својине трећих лица сноси Понуђач. 

Наручилац  може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

пре објављивања позива за подношење понудау поступку јавне набавке: 

-поступао супротно забрани из члана 23. и 25. Закона 

-учинио повреду конкуренције 

-доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи уговоро 

јавној набавци, након што му је уговор додељен 

-одбио да достави даказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац   може   одбити  понуду  уколико  поседује  даказ  који  потврђује  да  понуђач  није 

испуњавао  своје  обавезе  по  раније  закљученим  уговорима  о  јавним  набавкама  који  су  се 

односили на исти предмет јавне набавке, за период од претходне три године  пре објављивања 

позива за подношење понудау. 

Докази: 

1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке или 

испуњења уговорних обавеза;

3) исправа о наплаћеној уговорној казни; 

4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у уговореном року; 

5) извештај надзорног органа о изведеним радовима који нису у складу са пројектом, односно 

уговором; 

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на начин и под 

условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи; 
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14.16. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ

14.17. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

14.18. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ



7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису означена у понуди 

као подизвођачи, односно чланови групе понуђача; 

8)  други  одговарајући  доказ  примерен  предмету  јавне  набавке,који  се  односи  на  испуњење 

обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из става 3. тачка 1. Члана 82. ЗЈН. који се 

односи  на  поступак  који  је  спровео  или уговор који  је  закључио  и  други  наручилац  ако  је 

предмет јавне набавке истоврстан. 

Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је уговор додељен у 

року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. Ако изабрани 

понуђач одустане од понуде и одбије да потпише уговор, Наручилац задржава право да у том 

случају закључи уговор са понуђачем чија је понуда, по оцени Комисије, друга на ранг листи . У 

случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 

подношење захтеваза заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона. 

Наручилац може у свакој фази јавне набавке да обустави поступак и одустане од доделе Уговора 

у складу са чланом 109. ЗЈН 

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

интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би 

могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији  за  заштиту  права  у  поступцима  јавних  набавки  (у  даљем  тексту:  Републичка 

комисија). 

Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 

jnbruma@ruma.rs, факсом на број 022/433-912 локал 126 или препорученом пошиљком са 

повратницом на адресу наручиоца.

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у 

року од два дана од дана пријема захтева. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 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.  ЗЈН  указао 
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14.19. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

14.21.  ОБАВЕШТЕЊЕ  О  НАЧИНУ  И  РОКОВИМА  ЗА  ПОДНОШЕЊЕ  ЗАХТЕВА  ЗА 

ЗАШТИТУ  ПРАВА  ПОНУЂАЧА  СА  УПУТСТВОМ  О  УПЛАТИ  ТАКСЕ  ИЗ  ЧЛАНА 

ЗАКОНА

14.20. ОБУСТАВА ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ



наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење  понуда,  а  након  истека  рока  из  претходног  става,  сматраће  се  благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 

набавке  из  чл.  109.  ЗЈН,  рок  за  подношење  захтева  за  заштиту права  је  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 понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца  захтева,  у  том  захтеву  се  не  могу  оспоравати  радње  наручиоца  за  које  је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева. 

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН. 

Захтев за заштиту права мора да садржи: 

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;

2) назив и адресу наручиоца; 

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца; 

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују; 

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН;

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије,  у 

смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је: 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе: 

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке; 

(2)  да  представља  доказ  о  извршеној  уплати  таксе,  што  значи  да  потврда мора  да  садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 

извршења  налога.  *  Републичка  комисија  може  да  изврши  увид  у  одговарајући  извод 

евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 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; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... [навести редни број  

јавне набавкe;. 

(8) корисник: буџет Републике Србије;

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе; 

(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

2.  Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под 

тачком 1, или 
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3.  Потврда  издата  од  стране  Републике  Србије,  Министарства  финансија,  Управе  за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати 

таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права 

који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води 

у  Управи  за  трезор  (корисници  буџетских  средстава,  корисници  средстава  организација  за 

обавезно социјално осигурање и други корисници јавних средстава), или

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије,  која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други 

субјекти)  који  имају  отворен  рачун  код  Народне  банке  Србије  у  складу  са  ЗЈН  и  другим 

прописом.

       Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 
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