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Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина  

Град Суботица 

Градска управа 

Број: IV-404-359/2017 

Број ЈНМВ К 32/17 

Дана: 25.07.2017. године 

С у б о т и ц а 

Трг слободе 1 

 

 

 У складу са чланом 63. став 1. и став 5. Закона о јавним набавкама 

(«Службени гласник Републике Србије» број 124/2012, број 14/2015 и број 

68/2015, у даљем тексту ЗЈН), 

 Наручилац врши  

 

ИЗМЕНУ И ДОПУНУ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ – 

ЗА НАБАВКУ - ДОБРА  

 

ЛИЦЕНЦЕ 

 

 Дана 19.07.2017. године је објављен на Портал јавних набавки и 

интернент страници наручиоца  позив за прикупљање писмених понуда и 

конкурсна документација у поступку јавне набавке, у којој Наручилац 

врши измену на следећи начин:  

 

 

I.   

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 32/17 на страни 

36/43  у VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ у тачци 13.  РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

Мења се и сада гласи : 

 

„Рок за подношење понуда је 01.08.2017. године до 11,00 часова. 

Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се 

неблаговременом и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са 

назнаком да је поднета неблаговремено. Благовременим ће се сматрати све 
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понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 01.08.2017. године до 11,00 

часова без обзира на начин достављања.“ 

 

 

II.  

  
У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 32/17 на страни 

36/43  у VIII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ 

ПОНУДУ у тачци 14.  ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Мења се и сада гласи : 

 

„Јавно отварање понуда ће се обавити 01.08.2017. године у 13:00 часова, 

у просторијама Градске управе, Суботица, Трг слободе 1, канцеларија број 210-1. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 

Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који активно желе 

учествовати отварању понуда дужна су да предају Комисији за јавне набавке 

овлашћење за заступање понуђача. 

Записник о поступку отварања понуда потписују сви чланови Комисије и 

овлашћени представници понуђача.” 

 

 

 

III.  

  

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 32/17 : 

 

- на страни 4/43 мења се СПЕЦИФИКАЦИЈА СОФТВЕРСКИХ 

ЛИЦЕНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ (ПОНУЂАЧИ СУ У 

ОБАВЕЗИ ДА  САЧИНЕ ПОНУДУ ПРЕМА ЊОЈ, И НОВА 

СПЕЦИФИКАЦИЈА ЈЕ САСТАВНИ ДЕО УГОВОРА):  и сада гласи: 
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ИЗМЕЊЕНА СПЕЦИФИКАЦИЈА СОФТВЕРСКИХ ЛИЦЕНЦИ ЗА 

ПОТРЕБЕ ГРАДСКЕ УПРАВЕ 

 

Партија I - Антивирусни програмски пакет 

 

1. F-Secure Client Security Renewal for 1 year  International или одговарајући 

 (350 лиценци) 

  

2. F-Secure Server Security Renewal for 1 year International или одговарајући 

 (3 лиценце) 

  

Понуђено решење треба да испуни следеће техничке захтеве: 
 

Понуђено решење треба да буде препознато од стране Gartner-а као квалитативно 

стабилно решење. Мора да буде у Leader Magic Quadrant-у за Endpoint Protection 

Platforme. 
 

Подржани оперативни системи: windows XP, windows Vista 32/64 bit, windows 7 

32/64 bit, windows 8/8.1/ 10 32/64 bit, windows Server 2003 R2 32/64 bit, windows 

Server 2008/ 2008 R2/ 2012/2012 R2, Mac OS X 10.8/ 10.9/ 10.10/ 10.11, Asianux 3.0 

Server, CentOS 5.8+/ 6.2+/ 7, Debian6/ 7, linux Mint 17, Oracle linux 5.8+/ 6.2+/ 7, Red 

Hat Enterprise linux 5/ 6/ 7, SUSE linuxEnterprise Server 10/ 11/ 12, Ubuntu 12.04/ 

14.04 LTS, 

 

Централно управљање и администрирање решења из јединствене конзоле – 

управљање windows, Mac, linux и виртуализованим рачунарима из јединствене 

конзоле, 

 

Централизовано управљање над клијетским Firewаll-ом из исте конзоле из које се 

управља и антивирусним решењем, 

 

Централизовано ажурирање антивирусних и осталих дефиниција, Централизовано 

управљање надоградњом софтвера, 

Централизована конзола треба да омогући увид у статус свих рачунара у мрежи и 

по потреби реинсталацију софтвера (нове верзије), дезинфекцију заражених 

рачунара као и оних код којих је на неки начин заустављено ажурирање, 
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Могућност централизованог директног уклањања детектованих претњи, без 

посебног локалног покретања скенирања заштићеног рачунара. Уклањање претњи 

подразумева уклањање, блокирање или ауторизацију вируса, црва, тројанаца, 

adware, spyware и PUA софтвера (Потенцијално Нежељених Апликација), 

 

Систем мора да омогући коришћење најмање 5 конзола за централизовано 

управљање у мрежи, 

 

Решење мора да поседује могућност приказа стања и догађаја на радним станицама 

у реалном времену, као и могућност праћења и извештавања о појави вируса и 

другим битним догађајима на систему као и акцијама које су уследиле након 

детекције вируса или других догађаја, 

 

Могућност креирања сумарних извештаја из исте контролне конзоле којом се 

администрира антивирусно решење, 

 

Решење мора да поседује функционалност аутоматске синхронизације са Microsoft 

Active Directory сервисима, омогућавајући аутоматско додавање рачунара у 

контролну конзолу одмах по додавању рачунара у активни директоријум као и 

аутоматску имплементацију заштите, 

 

Могућност постављања дистрибуиране архитектуре са редистрибутивним 

серверима за антивирус и antispyware решење, 

 

Решење мора да омогући да се послови администрације могу расподелити на 

најмање 5 корисника са различитим административним правима (Role Based 

Administration), 

 

Комуникација између серверске и клијентске компоненте софтвера мора се вршити 

криптованим путем, 

 

Коришћење енкрипције од најмање 2048 бита за комуникацију између конзоле за 

управљање решењем и клијента, 

 

Решење мора да буде потпуно транспарентно за крајњег корисника са могућношћу 

дефинисања порука упозорења по жељи систем администратора, 

 

Право на аутоматско преузимање дефиниција са Wеb страница произвођача преко 

сервера или сваког рачунара понаособ, 
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Подешавање интервала update-а са могућим изабраним минималним временом 

update-а од 5 минута, 

 

Инкрементално освежавање вирус и spyware дефиниција, 

 

Омогућавање минимизације протока који користи антивирус програм при свом 

update-у као и подешавање приоритета при свом download-u, 

 

Решење мора да омогући In-the-cloud технологију пружања заштите од најновијих 

претњи без потребе за update-а и блокирање приступа злонамерним wеb сајтовима 

(Live Protection), 

 

Антивирус програм не сме да нарушава процес рада радних станица у смислу да 

перформансе радне станице или сервера не смеју бити битно деградиране у мери да 

ометају редован рад на серверима и корисничким рачунарима Наручиоца, 

 

Решење мора да пружи поуздану заштиту радних станица и сервера од вируса, 

црва, тројанаца, аdwаrе, spyware софтвера, као и осталих PUA (Потенцијално 

Нежељених Апликација) и заштиту од промена регистрy базе, 

 

Решење мора да пружи HIPS функционалност (Host Intrusion Prevention System) 

активно надгледајући процесе и проактивно спречавајући сумњиво понашање 

процеса, 

 

Решење мора да има могућност анализе и праћења понашања сумњивих, а 

непознатих претњи, пре и након њиховог извршења, 

 

Решење мора да има могућност индентификације и заустављања комуникације 

заражених радних станица са компромитованим серверима. (Malicious traffic 

Detection), 

 

Решење мора да омогући селективно допуштање или блокирање легитимних 

програма који утичу на пропусност мреже, доступност система и продуктивност 

корисника (Application Control) уз помоћ предефинисаних категорија апликација 

(минимално 50 категорија), 
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Решење мора да пружи могућност дефинисања забране извршавања недозвољених 

апликација, 

 

Могућност блокирања извршавања дефинисаних забрањених апликација, 

 

Контролу извршавања појединачних апликација (IM, P2P, Torrent, VoIP,...), и 

дефинисања забране покретања истих и сличних апликација, 

 

Решење мора да поседује могућност креирања белих листа (whitelist) дозвољених 

апликација, као и креирања црних листа (blacklist) апликација, 

 

Решење мора да поседује могућност динамичког скенирања апликација и креирање 

динамичких белих листа (Dynamic whitelist) дозвољених апликација ради лакше 

администрације система, 

 

Решење мора да омогући праћење преноса осетљивих података (лични подаци, 

матични бројеви, бројеви банкарских рачуна и картица и сл.) на екстерне уређаје и 

путем д ругих апликација, користећи опсежну глобалну листу осетљивих 

дефиниција података, које испоручује и ажурира сам произвођач софтвера (Data 

Loss Prevention). 

 

Потребна је могућност и ручног додавања дефиниција типова података, 

 

Мора омогућити могућност само учења корисника тако што ће га обавестити да је 

његов поступак у сукобу са политиком компаније и омогућити му да по потреби 

изврши сам ауторизацију поступка или га прекине на време, 

 

Решење мора да омогући контролу коришћења преносних уређаја за снимање 

доделом одобрења појединим уређајима, додатном енкрипцијом уређаја или 

дозволом само читању, решење такође мора да контролише модеме и бежичне 

мрежне протоколе (Device Control), 

 

Могућност WEB заштите крајњег корисника унутар и изван компанијске мреже у 

истом обиму и са истим степеном сигурности (wеб скриптови, контрола приступа 

сајтовима према категоријама, како на лошим тако и на легитимним сајтовима). 

 

Решење мора да омогући URL контролу Wеb саобраћаја без обзира на врсту 

browsera који се користи (подршка за Internet Eexplorer, Firefox, Safari, Chrome i 

Opera), 
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Решење мора да омогући филтрацију Wеb саобраћаја са предефинисаним 

категоријама неодговарајућих садржаја и са могућношћу да се одобри, забрани или 

упозори приступ кориснику или групи корисника, и детаљне извештаје по 

корисницима, 

 

Решење мора да омогући рангирање file-ова приликом download-овања из brоwsеrа 

на основу њихове препознатљивости и заступљености, односно старости филе-а и 

репутације 

 

URL-ова (Download Reputation) 

 

Решење мора да омогући централизовану контролу статуса сигурносних закрпа 

оперативних система и за десетину најпознатијих софтверских произвођача код 

крајњег корисника у мрежи (Patch menagament). 

 

Мора да има уграђено извештавање према приоритетима ажурирања. Решење мора 

да садржи клијентски Firewall, 

Могућност аутоматског прилагођавања радне станице у зависности од локације на 

којој се налази, како за саму локацију са које ће скунути нова ажурирања, тако и за 

подешавања клијентског firewall (једна конфигурација за матичну мрежу, друга за 

гостујућу мрежу), 

 

Решење мора да има уграђену заштиту и за Network Storage, 

 

Решење мора да подржава интеграцију са Microsoft Exchange 2003/2007/2010/2013 

сервером у циљу скенирања долазног, одлазног и интерног mail саобраћаја на 

вирусе, црве, тројанце, аdwаrе и spyware софтвер, 

 

Решење мора да омогући и серверску AntiSpam заштита која укључује URL анализу 

и хеуристичку проверу, 

 

Решење мора да поседује Web базирани spam карантин за крајњег корисника, који 

подржава интеграцију са ActiveDirectory, 

 

Решење мора да омогући скенирање e-mail саобраћаја у реалном времену уз 

могућност скенирање датотека, 
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Решење мора да поседује и Антивирусну заштита за маил сервер на нивоу заштите 

базе маил-ова са скенирањем и дезинфекцијом постојећих маил-ова у бази, 

 

Решење мора да има подршку за коришћење вишеструких black/white листи у 

склопу 

 

AntiSpam заштите, 

 

Лиценца понуђеног решења мора да буде независна од оперативног система који се 

штити, 

 

Могућност промена у рачунарској мрежи корисника без потребе за накнадним 

додатним доплатама или промене лиценце, 

 

Могућност привременог инсталирања додатног броја лиценци без додатне накнаде 

(у случају додавања нових рачунара и или сервера у мрежу), односно до пријаве и 

лиценцирања истих, ради спречавања умањења функционалности или било каквих 

других сметњи у раду система, 

 

Решење мора да укључује и могућност права коришћења антивирусног софтвера 

без функционалних ограничења и у истом броју за потребе коришћења на другим 

уређајима које користе запослени, у складу са накнадним писаним захтевом 

Наручиоца, ради повећања нивоа сигурности, 

 

Додатни услови за понуђаче да обезбеди особу/особе за Техничку подршку и то: 24 

сата x7 дана x365 дана (Доказивање: Изјава) 

Систем мора да омогући коришћење конзола и преко browsera (Chrome, Firefox) 

 

Понуђач је обавезан да изврши инсталције програма на свим рачунарима у року од 

7 дана од потписивања уговора 

 

Понуђач је дужан да изврши обуку корисника за коришћења програма у року од 7 

дана од потписивања уговора 

 

Начин плаћања: Целокупни износ након испоруке вирмански, у року од 45 

календарских дана од дана испоруке и пријема од стране Наручиоца исправне 

фактуре 

Рок испоруке: највише 5 дана од дана потписивања уговора. 
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Критеријум за одабир најповољнијег понуђача биће најнижа цена за тражене 

лиценце. 

Партија II – Лиценце за системски софтвер и канцеларијски алати 

 

ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ „ Microsoft “ лиценце  

 

Напомена: Градска управа већ поседује софтверску платформу за коју је потребно 

проширење. Проширење је неопходно због повећања броја рачунара на којима је 

потребно инсталирати и користити продукте из табеле 1. Набавка лиценци је 

једнократна и лиценце треба да остану у трајном власништву. Набавка би требало 

да се реализује кроз Microsoft Open License Program (OLP) уговор или на други 

одговарајући начин који омогућава ниво цена на који Градска управа има право као 

„Квалификовано правно лице“ према критеријумима произвођача софтвера.  

Наведене Microsoft лиценце под редним бројем 1,2 се односе на једнократну 

куповину кроз OLP (Open License) уговор и остају у трајном власништву 

Наручиоца. Наручилац има право downgrade-а, тј. може користити претходне – 

старије верзије наведених лиценци. 

Наведене Microsoft лиценце под редним бројем 3 се односе на једногодишњу 

претплату, односно право коришћења Officе 365 Business пакета у трајању од једне 

године. Овај пакет подразумева коришћење Office апликација инсталираних на 

рачунару и он лине коришћење истих, као и коришћење складишног простора у 

цлоуд-у. Office 365 Business не подразумева коришћење Е-поште. 

 

Табела 1. 

Редни 

Број 

Фамилија производа  Каталошки 

број  

Назив производа  Тип  Количина 

1 Windows Server CAL   

Р18-04290 

 

WinSvrCAL 2012 

OLP NL Gov 

 DvcCAL 

Standard 60 

2 SQL Server CAL 359-06118 SQLCAL 2016 

OLP NL Gov 

UsrCAL 

Standard 10 

3 Microsoft Office 365 Ј29-00003 О365BsnessOpen 

ShrdSvr SNGL 

SubsVL OLP NL 

Annual Qlfd 

Business 60 

 

Начин плаћања: Целокупни износ након испоруке вирмански, у року од 45 

календарских дана од дана испоруке и пријема од стране Наручиоца исправне 

фактуре 
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Рок испоруке: највише 30 дана од дана потписивања уговора. 

Критеријум за одабир најповољнијег понуђача биће најнижа цена за тражене 

лиценце. 

 

 

 

 

IV 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 32/17 : 

 

- на страни 14/43 мења се ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА ЛИЦЕНЦЕ – 

АНТИВИРУСНИ ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ – ПАРТИЈА 1 (ПОНУЂАЧИ СУ У 

ОБАВЕЗИ ДА  ПРИЛОЖЕ У СВОЈОЈ ПОНУДИ НОВИ ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА 

ПАРТИЈУ 1):  и сада гласи: 
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ЈНМВ K 32/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  3 

 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  
Саставни део понуде чини образац – спецификација добра 

 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку мале 

вредности   – Лиценце –  Антивирусни програмски пакет -   

Партија 1 – ЈНМВ K 32/17 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (е-маил): 

 

 

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 



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности  

Добра - Лиценце 

ЈН К 32/17 

10/21 

 

3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

Напомена:  

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

са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у 

табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, 

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

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они 

понуђачи који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у 

заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени 

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 

понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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П О Н У Д А ЗА ПАРТИЈУ 1  

 

Цена се исказује у динарима. Понуђена цена треба да садржи све трошкове и попусте 

понуђача. 

Р.бр. 

 

Назив 

 

 

 

Једи

ница 

мере 

 

Кол

ичин

а 

Јединич

на цена 

у РСД 

без ПДВ-

а 

Јединична 

цена у РСД 

са ПДВ-ом 

Укупна цена у 

РСД без ПДВ-

а 

Укупна цена 

у РСД са 

ПДВ-ом 

1. 

 

Licence 

F-Secure Client Security 

Renewal for 1 year  

International или 

одговарајуће 

 

кома

да 
350     

2. 

 

Licence 

F-Secure Server Security 

Renewal for 1 year 

International или 

одговарајуће 

 

кома

да 
3     

 

                                                          

УКУПНО: 

  

 

 

Услови  плаћања: 

Након испоруке предмета уговора у целости, у року од 45 

календарских дана, од дана пријема исправне фактуре од стране 

Наручиоца  

Начин плаћања: вирмански 

Стопа ПДВ: 
_______ 

 

Рок испоруке:  ____ дана од дана потписивања уговора. 

(највише 5 дана од дана потписивања уговора) 

Проценат 

вредности набавке 

који ће вршити 

подизвођач 

__________________ % 
 

(попуњава само понуђач који подноси понуду са подизвођачем) 

 

Место испоруке:  Францо наручилац 

Рок важења по-

нуде: 

                         ________________________________________ 

                          ( Не краћи од 30 дана од дана отварања понуде) 
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Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификацији добара која је предмет јавне 

набавке,   

- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 

- Понуда са варијантама није дозвољена, 

- Образац понуде мора бити попуњен у целости. 

- Спецификација је саставни део конкурсне документације. 

-    Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације уговора, 

-    Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача, 

 -    Уколико понуду подноси Група понуђача образац понуде попуњава, потписује 

и оверава печатом овлашћени члан групе понуђача (носилац посла) 

-    Део за подизвођача попуњава понуђач који наступа са подизвођачем, 

-    У случају да има више члана групе понуђача односно више подизвођача,  

одговарајући део обрасца копирати у довољном броју примерка.  

-  Основни елементи понуђене цене су садржани у обрасцу понуде те се сматра да 

је сачињен образац структуре цене. 

-  Додатни услови за понуђаче да обезбеди особу/особе за Техничку подршку и то: 

24 сата x7 дана x365 дана  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 
МП  
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V 

 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 32/17 : 

 

- на страни 26/43 мења се ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О 

ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА О ТЕХНИЧКОЈ ПОДРШЦИ ЗА ПАРТИЈУ 1 

(ПОНУЂАЧИ СУ У ОБАВЕЗИ ДА  ПРИЛОЖЕ У СВОЈОЈ ПОНУДИ НОВИ 

ОБРАЗАЦ БРОЈ 7):  и сада гласи: 
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ЈНМВ К 32/17 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  7 

 

 

 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА О 

ТЕХНИЧКОЈ ПОДРШЦИ ЗА ПАРТИЈУ 1 

 

 

 

Понуђач ________________________________________ из 

__________________ улица ______________________ бр. ___,   

         

 

И З Ј А В Љ У Ј Е М  
 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да  ћу обезбедити 

особу/особе за Техничку подршку и то 24 сата x 7 дана – 365 дана и то од дана 

испоруке добара у поступку ЈНМВ К 32/17  – добра – Лиценце – Партија 1 – 

Антивирусни програмски пакет. 

 

      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Датум  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

 

 
МП  
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VI 

 

У КОНКУРСНОЈ ДОКУМЕНТАЦИЈИ ЈНМВ К 32/17 - на страни 28/43  

у IV МОДЕЛУ УГОВОРА Партија 1 у члану 5.:    

 

мења се други став члана 5.и сада гласи: 

 

„Добављач се обавезује да обезбеди особу/особе за Техничку подршку и то: 

24 сата x 7 дана x 365 дана.“ 

 

И на крају члана 5. одају се речи: 

 

“Понуђач је обавезан да изврши инсталције програма на свим рачунарима у 

року од 7 дана од потписивања уговора. 

Понуђач је дужан да изврши обуку корисника за коришћења програма у року 

од 7 дана од потписивања уговора.” 

 

И члан 5. сада гласи: 

 

„Члан 5. 

„Добављач се обавезује да предмет овог Уговора испоручи у року од __ дана 

од дана закључивања уговора. 

Добављач се обавезује да обезбеди особу/особе за Техничку подршку и то: 

24 сата x 7 дана x 365 дана 

Добављач је обавезан да изврши инсталције програма на свим рачунарима у 

року од 7 дана од потписивања уговора. 

Добављач је дужан да изврши обуку корисника за коришћења програма у 

року од 7 дана од потписивања уговора.” 

 

 

 

 

 

НОВИ ОБРАЗАЦ  - VI МОДЕЛ УГОВОРА Партија 1 САДА ГЛАСИ (понуђач је 

у обавези да га достави) 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА Партија 1 

 

 

УГОВОР 

 О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ - ДОБРА 

ЛИЦЕНЦЕ – АНТИВИРУСНИ ПРОГРАМСКИ ПАКЕТ 

 

 

Закључен између: 

1. Градске управе Града Суботице, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 

100444843, матични број 08070695, као наручиоца добра (у даљем 

тексту: Наручилац) коју заступа Начелник Градске управе, Марија 

Ушумовић Давчик, мастер правник, с једне стране и 

2. ____________________________ из ______________________, 

улица ________________________,  ПИБ _______________, 

матични број ____________________, број рачуна 

_________________________, у банци 

____________________________________ као Даваоца услуге (у 

даљем тексту: Давалац услуге), кога заступа  

______________________, директор, са друге стране, по следећим 

условима: 

____________________________________ ___________________________________   

____________________________________ ___________________________________  

____________________________________   __________________________________        

___________________________________    ___________________________________ 

       (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

-   да је Наручилац, на основу члана 39. Закона о јавним набавкама 

("Службени гласник Републике Србије", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015) и на 

основу позива за подношење понуда за набавку добра спровео поступак јавне 

набавке мале вредности број ЈНМВ К 32/17, покренут Одлуком о покретању 

поступка јавне набавке број: IV-404-359/2017 од 18.07.2017. године, при чему 

уговорне стране сагласно констатују: 

 

- да је Добављач доставио понуду број _________ од __.__. 2017. године, 
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- да понуда Добављача у потпуности одговара спецификацији из 

конкурсне документације, 

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама 

донео одлуку о додели уговора за предметно добро.  

 

Понуда добављача и спецификација Наручиоца налазе се у  прилогу овог Уговора и 

чине његов саставни део. 

 

Члан 1. 

 

 Предмет овог уговора је набавка добра - лиценце – антивирусни програмски 

пакет, у свему према спецификацији наручиоца и Понуди Добављача, поднете у 

поступку јавне набавке мале вредности, ЈНМВ К 32/17, која је код Наручиоца 

заведена под бројем IV-404-359/2017-** дана **.**.2017. године, који се налази у 

прилогу овог Уговора и чини његов саставни део. 

  

Члан 2. 

Вредност добара  из члана 1. овог уговора  износи:   

  

__________________ динара без ПДВ-а 

       _____________ динара  ПДВ 

                         ------------------------------------------------------------------------- 

                            Укупно:            _____________ динара  

(Словима: __________________________________________________ динара и 

___/100)  

Члан 3. 

Уговорена цена, дата у понуди Добављача је фиксна и не може се мењати 

током важења уговора. 

Члан 4. 

Наручилац се обавезује да ће Добављачу извршити плаћање у року 45 дана 

од дана испоруке предмета уговора у целости, а на основу пријема исправне 

фактуре од стране Наручиоца, на рачун бр. _________________ код банке 

_____________________________. 

Добављач испоставља рачун са назнаком Град Суботица, Суботица, Трг 

слободе 1. ПИБ 100444843, матични број 08070695, број рачуна 840-27640-46,  

Народна банка, Управа за трезор. 
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Наручилац врши исплату са апропијације у Буџету Града раздео 4, глава 02, 

функција 130, конто 515192. 

 

Члан 5. 

Добављач се обавезује да предмет овог Уговора испоручи у року од __ дана 

од дана закључивања уговора. 

Добављач се обавезује да обезбеди особу/особе за Техничку подршку и то: 

24 сата x 7 дана x 365 дана 

Добављач је обавезан да изврши инсталције програма на свим рачунарима у 

року од 7 дана од потписивања уговора. 

Добављач је дужан да изврши обуку корисника за коришћења програма у 

року од 7 дана од потписивања уговора. 

 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да предмет Уговора  испоручи францо наручиоцу. 

   

                 Члан 7.   

За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона 

о облигационим односима, као и други позитивно правни прописи који регулишу 

ову област. 

Члан 8. 

 Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе, које 

доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови 

извршења обавеза уговорних страна ће се продужити за време трајања више силе. 

 Уговорна страна погођена вишом силом, одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 

одговорајуће доказе. 

Члан 9. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен сагласношћу уговорних 

страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о 

јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, бр. 14/2015 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се на цену, која мора бити фиксна 

током важења Уговора. 

Члан 10. 

 Свака од уговорних страна има право на раскид овог уговора у случају 

неиспуњења уговорних обавеза друге уговорне стране. 

Члан 11. 

Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог 

Уговора ће решавати мирним путем – споразумно. 
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У случају немогућности споразумног решавања спорних питања уговара се 

надлежност Суда у Суботици. 

 

Члан 12. 

Уговор је сачињен у шест истоветних примерака, од којих Наручилац 

задржава пет примерака, а Добављач добија један примерак уговора. 

Уговор је прочитан, протумачен и у знак сагласности потписан од стране 

уговарача. 

 

 

ДАВАЛАЦ УСЛУГЕ  ЗА НАРУЧИОЦА 

 

 

 Начелник Градске управе 

     Града Суботице 

 

, директор  Марија Ушумовић Давчик, 

мастер правник 

 

 

Модел уговора мора да буде попуњен, потписан од стране одговорног лица и 

оверен печатом Понуђача, чиме потврђује да прихвата елементе модела уговора.  

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача 

у модел уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно 

сви подизвођачи. 

* - Попуњава Наручиоц 
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VII 

 

                     У осталом конкурсна документација остаје непромењена. 

 

 

 

Напомена: Образац понуде за Партију 2 остаје непромењен 

 

 

 

 Комисија за ЈН 

 

 

 

 

 


