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 I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1. Предмет јавне набавке

Предмет јавне набавке бр. ЈН К 91/17 су услуге – оgржавање соф�вера 

Ознака из општег речника на=авке: 

72267000 – Услуге одржавања и поправке софтвера

2. Контакт
Е-маил адреса: javnenabavke@subotica.rs
Радно време Наручиоца је радним данима од 7 часова до 15 часова.

3. Предмет јавне набавке није обликован по партијама.

4.  Основ  за  примену  преговарачког  поступка:  Спровођење  преговарачког  поступка  без
објављивања позива за подношење понуда сходно члану 36. став 1. тачка 2. Закона о јавним
набавкама, (“Службени гласник РС”,  бр.  124/2012,  14/2015  и  68/2015) је  неопходно,  јер  из
техничких  разлога  набавку  може  извршити  само  одређени  понуђач.  По  наведеном  члану
наручилац  може  спровести  преговарачки  поступак  када  из  техничких,  односно  уметничких
разлога  предмета  јавне  набавке  или  из  разлога  повезаних  са  заштитом  искључивих  права,
набавку  може  испунити  само  одређени  понуђач.  Наручилац  намерава  да  обезбеди  услугу
одржавања софтвера и да позове понуђача „Mega computer engineering“ д.о.о., из Београда, Мис
Ирбијеве 48г, да поднесе понуду из горе наведених разлога, а на основу одобреног захтева од
стране Управе за јавне набавке бр. 404-02-3977/17 од 20.11.2017. године.
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II  СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ

Софтверски пакет – информациони систем Хермес обухвата следеће апликације намењене раду

службе  финансија:  Буџетско  пословање,  Ликвидатура,  Основна  средства,  Исплате  физичким

лицима  и  Фактурисање.  Имајући  у  виду  препоруке  Државне  ревизорске  институције,  као  и

процедуралне промене у градској  управи софтверско решење захтева  корекције већег  обима.

Наведено имплицира одређене измене у пословању и захтева од градске управе надоградњу и

прилагођавање коришћеног софтверског решења у циљу наставка неометаног рада. Надоградња

мора  обухватити  имплементацију  функционалности  налог  за  исправку  књижења  (а  све  по

препоруци и  смерницама Државне ревизорске  институције)  и  формирање  и обрачун  затезне

камате са каматним листом у оквиру модула за фактурисање. Надоградња поменутог софтвера

подразумева развој нових функционалности у модулима Буџетско пословање и Фактурисање,

као и додатно креирање потребних извештаја за праћење пословања. С тим у вези, унапређењем

софтвера би се добила квалитетнија евиденција и праћење реализације финансијских средстава

али и комплетан обрачун камата. Спецификација одржавања и надоградње:

1. Налог за исправку књижења 
- Финансијски  налог  мора остати самостална  опција  непромењена,  са  једнаким бројем

поља, као што и постоји, са једнаким функционалностима 

- Испод опције Финансијски налог направити опцију Налог за исправку књижења

- Опција Налог за исправку књижења мора бити дефинисана - састављена од:

a. Података за ентитет 

b. Податка за врсту Финансијског налога (УФ, ИЗВ…) 

c. Броја налога који се мења  

d. Ознаке НИК  

e. Броја  налога  НИК  -1,2,3,…(који  ће  програм  сам  формирати  преласком  ентера

преко поља)

- Налог за исправку књижења при укуцавању параметара за претрагу мора бити повучен

Финансијски налог који је заведен под тим бројем у опцији Налог за књижење, а затим и

одређена врста налога НИК, и по аутоматизму доделити број Налога

- У тако формираном Налогу се морају радити исправке, књижења, сторнирања, књижења

нових ставки - као у Финансијском налогу. Свака измена – на опцији Одштампај извештај

налога  –  се мора штампати по обрасцу који  се мора направити  (Наручилац  доставио

темплејт) 

- Опција Финансијски налог мора приказивати нове – исправљене ставке које су урађене у

Налогу за исправку књижења

- Дневник књижења мора приказивати све промене које су извршене у НИК

- У   свим  извештајима  који  приказују  реализацију  обезбедити  преглед  стања  након

исправки кроз ново формирану опцију.

2. Налог за књижење 
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- Финансијски  налог  мора остати самостална  опција  непромењена,  са  једнаким бројем

поља, као што и постоји, са једнаким функционалностима 

- Испод опције Финансијски налог и опције Налог за исправку књижења направити опцију

Налог за књижење.

- Опција Налог за исправку књижења мора бити дефинисана - састављена од:

a. Података за ентитет 

b. Податка за врсту Финансијског налога (УФ, ИЗВ…) 

c. Броја налога који се мења  

d. Ознаке  НК

e. Броја налога НК-1,2,3,…(који ће програм сам формирати преласком ентера преко

поља)

- Налог  за  књижење  при  укуцавању  параметара  за  претрагу мора  бити  повучен

Финансијски налог који је заведен под тим бројем у опцији Налог за књижење, а затим и

одређена врста налога НК, и по аутоматизму доделити број Налога НК

- У тако формираном Налогу  се морају радити књижења нових ставки (асигнација, шема

ПФ  у  УФ,  ТБР)  као  у  Финансијском  налогу.  Свака  измена  –  на  опцији Одштампај

извештај  налога  –  се  мора  штампати  по  обрасцу који  се  мора направити  (Наручилац

доставио темплејт) 

- Када се везује профактура за фактуру у Ликвидатури, уколико је профактура плацена исте

године када је настала фактура, додају се два става на контима добављаца и неплацених

расхода у Фин. налогу на изводу у коме је вец раније превуцена профактура, у процесу

везивања фактуре за профактуру уколико се преноси пун износ профактуре, дорадили би

процедуру  за  везивање  тако  да  за  извод  на  ком  је  књизена  профактура  (уколико  је

прокњизен) провери да ли постоји креирани налог за књизење који није прокњизен, и у

колико  постоји  додале  би  се  ставке  на  том  налогу  за  књизење  а  уколико  не  постоји

креирао би се аутоматски нови налог за књизење и ставке пренеле у тај налог након цега

би имали могуцност да их одобрите и докњизите у Налогу за књизење.

- Делимично  превлаћењу  ПФ  у  УФ  -  додавање  по  аутоматизму  ставки  на  Налог  за

књижење.  Могућност  увида  у  то  који  налози  за  књижење  стоје  као  неодобрени

непрокњижени, поред тога што би могли да приликом превлаћења пф у уф да додамо

обавештење о томе у ком су се изводу и налогу за књижење превукле ставке, на постојећи

Известај контроле (одобравања) на који треба додати опцију за контролу и одобравање

искључиво неодобрених ставки које се налазе на налогу за књижење, ту обезбедити увид

у све налоге за књижење који садрже такве ставке.

- Опција Финансијски налог мора приказивати нове – докњижаване ставке које су урађене

у Налогу за књижење.

- Дневник књижења мора приказивати све промене које су извршене у НК

- У   свим  извештајима  који  приказују  реализацију  обезбедити  преглед  стања  након

исправки кроз ново формирану опцију.

3. ПДВ – књига евиденције 
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Извештај Књига евиденције ПДВ-а по достављеном моделу

- Извештај ће се налазити у модулу Ликвидатура

- Подаци ће се повлачити из Налога за ликвидатуру

Модул ликвидатура

Прилагођавање модула Ликвидатура за повлачење параметара

- У налогу за Ликвидатуру додати поље КПР на којем би се тастером Ф9 у зависности од

врсте налога повлачила позиције књиге евиденције.

- У налогу за ликвидатуру додати опцију за ПДВ где  ће се отварати могућности за везу

више различитих ПДВ стопа за једну ставку и које ће служити искључиво за приказ свих

потребних података на овом извештају. 

- Могућност одабира стопе и уношења основица на основу чега ће се рачунати ПДВ као и

укупан износ 

- Додавање табеле  са  подацима  о  сразмерном  одбитку  –  по  моделу  обрачуна  који  је

дефинисан (Отвориће се поље сразмерни одбитак које ће наручилац сам попуњавати а

фукционалност поља ће се огледати у следећем: Проценат који је унешен ће се множити

са унетим ПДВ-ом и представљаће одбитни ПДВ док ће остатак ПДВ вући у колоне где је

ПДВ који се не узима у обзир као одбитни.)

4. Фактурисање 
Ентиетет ПП Закуп пословног простора треба да садржи основне радње у вези фактурисања

пословних  простора,  као  и  књижења и  праћење  стања  са  извештајима.  У циљу формирања

могућности ручног задуживања (креирање налога за  ручно књижење који  ће  садржати:  број

налога, комитента, износ, датум дпо и опис) и формирања рачунања затезне камате са каматним

листом  и  обрачуном  камате  на  тачно  узети  датум  је  потребно  дорадити  софтверски  модул

Фактурисање, и то следеће опције:

1. Формирање налога за књижење - направити  Налог за ру  ч  но књи  ж  ење   РК   засебно од

опције Фактуре. Налог мора садржати: број налога, комитента, датум дпо, опис и износ –

мора имати потражну и дуговну страну

2. Опција за  обрачун камате -  у  самом извештају  Картица купаца     -  омогућити обрачун

камате - где ће се за све постојеће фактуре које нису плаћене добити камата на датум који

се унесе као пресек

3. Дорада извештаја Картица купаца     - Картица треба да добије и додатне колоне задужење

основица задужење камата,  рок  уплате,  уплата,  датум уплате.  Дорада се односи  и на

остале извештаје у ентитету пословни порстори.

4. Дорада  Уплата     - тренутна опција ручног уноса прво комитента па онда износа, па се

затим износ везује за фактуру, треба да се промени да кад се евидентира уплата (требало

би повлачење преко извода) 1) да се бира да ли  ће  се  хронолошки везивати уплате за

фактуре и камате по тим фактурама или 2) Да се прво везују све фактуре тј. основице или

прво камате.
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Рбр. Назив САТИ Износ без ПДВ.

1 Налог за исправку књижења 72
2 Налог за књижење 69
3 ПДВ – књига евиденције 65
4 Фактурисање 61

Период за који се уговара одржавање и надоградња је 6 календарских месеци од дана 

потписивања уговора. Исплата ће се вршити сукцесивно, након записнички потврђеног 

извршеног посла по горе наведеним тачкама.
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. ЗЈН

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да  испуњава обавезне услове за
учешће,  дефинисане  чл.  75.  ЗЈН,  а  испуњеност  обавезних  услова  за  учешће  у  поступку
предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој та=ели, и то:

Р.=р
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА

1.

Да  је  регистрован  код  надлежног
органа,  односно  уписан  у
одговарајући регистар (чл. 75. с�. 1.
�ач. 1) ЗЈН);

ИЗЈАВА (О�разац  4. у  #оīлављу V ове
конкурсне документације), којом понуђач
под  пуном  материјалном  и  кривичном
одговорношћу  потврђује  да  испуњава
услове  за  учешће  у  поступку  јавне
набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) и став
2.  ЗЈН,  дефинисане  овом  конкурсном
документацијом.

2.

Да  он  и  његов  законски  заступник
није осуђиван за неко од кривичних
дела  као  члан  организоване
криминалне групе,  да  није  осуђиван
за  кривична  дела  против  привреде,
кривична  дела  против  животне
средине, кривично дело примања или
давања мита, кривично дело преваре
(чл. 75. с�. 1. �ач. 2) ЗЈН);

3.

Да  је  измирио  доспеле  порезе,
доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у
складу  са  прописима  Републике
Србије  или  стране  државе  када  има
седиште на њеној територији (чл. 75.
с�. 1. �ач. 4) ЗЈН);

4.

Да  је  поштовао  обавезе  које
произлазе  из  важећих  прописа  о
заштити  на  раду,  запошљавању  и
условима  рада,  заштити  животне
средине,  као  и  да  нема  за=рану
о=ављања делатности која је на снази
у време.  подношења понуде (чл.  75.
с�. 2. ЗЈН).
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

Испуњеност  обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведних у
та=еларном приказу о=авезних услова под редним =ројем 1, 2, 3. и 4.,  понуђач доказује
достављањем ИЗЈАВЕ (О�разац 4. у #оīлављу V ове конкурсне документације), којом под
пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће
у поступку јавне  набавке  из  чл.  75.  ст.  1.  тач.  1)  до  4),  чл.  75.  ст.  2.  и  чл.  76.  ЗЈН,
дефинисане овом конкурсном документацијом. 

Уколико  понуђач  подноси  понуду  са  подизвођачем,  у  складу  са  чланом  80.  ЗЈН,
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (О�разац 5. у
#оīлављу V ове  конкурсне  gокумен�ације), потписану  од  стране  овлашћеног  лица
подизвођача и оверену печатом. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни
обавезне  услове  из  члана 75.  став  1.  тач.  1)  до  4)  ЗЈН,  а  додатне услове  испуњавају
заједно. У том случају ИЗЈАВА (О�разац 4. у #оīлављу V ове конкурсне документације),
мора =ити потписана од стране овлашћеног лица  сваког понуђача из групе понуђача и
оверена печатом. 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези
са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке,
односно закључења уговора,  односно током важења уговора о  јавној  набавци  и да  је
документује на прописани начин.

Наручилац може пре  доношења одлуке о  додели  уговора да од  понуђача,  чија  је  понуда
оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености
услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих
доказа. Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може =ити краћи од пет
дана, не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду од=ити као неприхватљиву.

Докази које наручилац може да захтева су:

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ
Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним =ројем 1. наведен у та=еларном приказу
о4авезних услова – Доказ: 
Правна  лица  :   Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре,  односно
извод из регистра надлежног привредног суда; 
Предузетници: Извод  из  регистра  Агенције  за  привредне  регистре, односно
извод из одговарајућег регистра.

Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним =ројем 2. наведен у та=еларном приказу
о4авезних услова – Доказ:

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда бр. ЈН К 91/17 – Одржавање софтвера

9/29



П  р  авна лица:   1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда
на чијем подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште
представништва  или  огранка  страног  правног  лица,  којим  се  потврђује  да
правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела
против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично
дело преваре. Напомена: Уколико уверење Основног суда не о=ухвата податке из
казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног
одељења Вишег суда, потре=но је поред уверења Основног суда доставити  И
УВЕРЕЊЕ  ВИШЕГ СУДА на  чијем  подручју  је  седиште  домаћег  правног
лица,  односно  седиште  представништва  или  огранка  страног  правног  лица,
којом се  потврђује  да  правно лице  није  осуђивано за  кривична дела  против
привреде и кривично  дело  примања  мита;  2)  Извод  из  казнене  евиденције
Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, којим
се  потврђује  да  правно  лице  није  осуђивано  за  неко  од  кривичних  дела
организованог  криминала;  3)  Извод из  казнене  евиденције,  односно уверење
надлежне  полицијске  управе  МУП-а,  којим  се  потврђује  да  законски
заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична
дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,
кривично  дело  преваре  и  неко  од  кривичних  дела  организованог  криминала
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта
законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан
је да достави доказ за сваког од њих. 
П  редузетници и физичка лица  :   Извод из казнене евиденције, односно уверење
надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за
неко  од  кривичних  дела  као члан  организоване  криминалне  групе,  да  није
осуђиван за кривична дела  против привреде,  кривична дела  против животне
средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,  кривично  дело  преваре
(захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта).
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда.

Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним =ројем 3. наведен у та=еларном приказу
о4авезних услова  - Доказ: 
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе
и  доприносе  и  уверење  надлежне  управе  локалне  самоуправе  да  је  измирио
обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду  надлежног
органа да се понуђач налази у поступку приватизације. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне
регистре не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке  1) до 4)
ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН.

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама
надлежних органа. 
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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.

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.

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење
понуда бр. ЈН К 91/17 – Одржавање софтвера

11/29



IV  КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА

1. Критеријум за доделу уговора

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

2. Елементи критеријума, односно начин, на основу којих ће наручилац извршити доделу
уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или
истом понуђеном ценом 

Уколико  две  или  више  понуда  имају  исту  најнижу  понуђену  цену,  као  најповољнија  биће
изабрана понуда оног понуђача који је понудио дужи 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 гарантни рок и исти рок испоруке. 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 жре=а.

3. Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања

Елемент преговарања је цена. Преговарање ће се вршити након отварања понуда са понуђачем.
Представник  понуђача који  је  поднео  понуду,  пре  почетка  поступка,  мора  предати  комисији
посе=но  писано  овлашћење  за  присуство  у  поступку  отварања  понуда  и  овлашћење  за
преговарање, оверено и потписано од стране законкског заступника понуђача.
Ако  овлашћени  представник  понуђача  не  присуствује  преговарачком  поступку  сматраће  се
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. 
У  поступку  преговарања  не  може  се  понудити  виша  цена  од  цене  исказане  у  достављеној
понуди.  
Преговарање ће се вршити у једном кругу,  на основу понуђене цене из достављене писане
понуде – Обрасца понуде овлашћени представник понуђача ће се изјаснити да ли мења цену.
Измењена цена мора бити изражена номинално у динарима. У случају да Понуђач   мења
цену тачно се мора изјаснити и о томе у којим позицијама мења цену, и које су те цене, као и о
укупној цени без ПДВ-а.
У случају да се мења цена у односу на цену из понуде и записник о преговарању ће бити
саставни део уговора.
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ

1) Образац понуде (О=разац 1);

2) Образац трошкова припреме понуде (О=разац 2);

3) Образац изјаве о независној понуди (О=разац 3);

4) О=разац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне на=авке - чл.

75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (О=разац 4);

5) О=разац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне на=авке -

чл. 75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (О=разац 5).
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(ОБРАЗАЦ 1)
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Саставни део обрасца понуде чини спецификација  услуге
Понуда  бр ________________  од __________________  за  јавну  набавку  услуге  – одржавање
софтвера, број ЈН К 91/17  

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ

Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број понуђача
(ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

Понуђач је уписан у регистар понуђача

(заокружити одговарајуће)

     ДА                       НЕ

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се
понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико
понуду подноси група понуђача
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат  укупне  вредности  набавке
који ће извршити подизвођач:

Део  предмета  набавке  који  ће
извршити подизвођач:

Подизвођач  је  уписан  у  регистар

понуђача (заокружити одговарајуће)

         ДА                      НЕ

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:

Подизвођач  је  уписан  у  регистар

понуђача (заокружити одговарајуће)

         ДА                      НЕ

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:

Учесник у заједничкојпонуди је уписан

у  регистар  понуђача  (заокружити

одговарајуће)

         ДА                      НЕ

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Учесник у заједничкојпонуди је уписан

у  регистар  понуђача  (заокружити

одговарајуће)

         ДА                      НЕ

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Учесник у заједничкојпонуди је уписан

у  регистар  понуђача  (заокружити

одговарајуће)

         ДА                      НЕ

Напомена: 

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.
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5) ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА

Назив
Јединица
мере
(сати)

Јединичн
а цена по
сату без 
ПДВ-а 

Јединич
на цена 
по сату 
са ПДВ-
ом 

Укупна 
цена по 
сату 4ез 
ПДВ-а

Укупна 
цена по 
сату са 
ПДВ-а

1. Налог за исправку књижења 72

2. Налог за књижење 69

3. ПДВ – књига евиденције 65

4. Фактурисање 61

УКУПНО:

Рок и начин плаћања
Сукцесивно, након  записнички  потврђеног  извр-
шеног посла по горе наведеним тачкама, у року до
45  дана  од  пријема  исправне  фактуре  од  стране
наручиоца

Рок важења понуде ______ дана од дана отварања понуда
(не може 4ити краћи од 30 дана)

Рок извршења услуге
По  налогу  Наручиоца,  6  месеци  од  дана
закључења уговора.

Место извршења услуге Град Суботица, Тг слободе 1

Напомена:
- Понуду сачинити према спецификацији,
- Понуда мора =ити на оригиналном о=расцу наручиоца,
- Понуда са варијантама није дозвољена,
- Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати до коначне реализације уговора,
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- Цена мора да садржи све трошкове и попусте понуђача,
- Основни елементи понуђене цене су садржани у о=расцу понуде те се сматра да је сачињен
о=разац структуре цена.

Датум               Понуђач
    М. П. 

_____________________________ ________________________________

Напомене: 

Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме #отврђује да су тачни
подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група
понуђача може да се определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи
из  групе  понуђача  или  група  понуђача  може  да  одреди  једног  понуђача  из  групе  који  ће
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде.
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 (ОБРАЗАЦ 2)

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив #онуђача],
доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели:

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА

ПОНУДЕ

Трошкове  припреме  и  подношења понуде  сноси  искључиво  понуђач  и  не  може тражити  од
наручиоца накнаду трошкова.
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са
техничким  спецификацијама  наручиоца  и  трошкове  прибављања  средства  обезбеђења,  под
условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди.

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно.

Датум: М.П. Потпис понуђача
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 (ОБРАЗАЦ 3)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

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

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ

 
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне
набавке услуге – одржавање софтвера, бр. ЈН К 91/17, поднео независно, без договора са другим
понуђачима или заинтересованим лицима.

Датум: М.П. Потпис понуђача

Напомена:  у случају  постојања  основане сумње у  истинитост изјаве  о  независној  понуди,
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација
надлежна  за  заштиту конкуренције,  може понуђачу,  односно  заинтересованом  лицу  изрећи
меру  забране  учешћа  у  поступку  јавне  набавке  ако  утврди  да  је  понуђач,  односно
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу ЗЈН којим се
уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати
до две године. Повреgа конкуренције #реgс�авља неīа�ивну референцу, у смислу члана 82. с�ав
1. �ачка 2) ЗЈН.
Уколико понуду подноси група понуђача  ,   Изјава мора �и�и #о�#исана оg с�ране овлашћеноī
лица свакоī понуђача из групе понуђача и оверена #еча�ом.
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ОБРАЗАЦ 4)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу

И З Ј А В У

Понуђач  _____________________________________________[навести  назив  #онуђача] у
поступку јавне набавке услуге – одржавање софтвера, бр. ЈН К 91/17, испуњава све услове из чл.
75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:

1. Понуђач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар
(чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2. Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан
организоване криминалне групе, да нису осуђивани за кривична дела против привреде,
кривична  дела  против  животне  средине,  кривично  дело  примања  или  давања  мита,
кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3. Понуђач  је  измирио  доспеле  порезе,  доприносе  и  друге  јавне  дажбине  у  складу  са
прописима  Републике  Србије  (или  стране  државе  када  има  седиште  на  њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4. Понуђач  је  поштовао  о=авезе  које  произлазе  из  важећих  прописа  о  заштити  на  раду,
запошљавању  и  условима  рада,  заштити  животне  средине  и  нема  забрану  обављања
делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну јавну на=авку  (чл.
75. ст. 2. ЗЈН);

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

На�омена: Уколико понуду подноси група понуђача  ,   Изјава мора �и�и #о�#исана оg с�ране
овлашћеноī  лица  свакоī  понуђача из  групе понуђача и оверена #еча�ом,  на који начин  сваки
понуђач из групе понуђача изјављује да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до
4) ЗЈН, а да додатне услове испуњавају заједно. 
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(ОБРАЗАЦ 5)

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ
УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, дајем следећу

И З Ј А В У

Подизвођач  _____________________________________________[навести назив #оgизвођача] у
поступку јавне набавке услуге – одржавање софтвера, бр. ЈН К 91/17, испуњава све услове из чл.
75. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и
то:

1. Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући
регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН);

2. Подизвођач и  његов  законски  заступник нису осуђивани  за  неко  од  кривичних
дела као члан организоване криминалне групе,  да нису осуђивани за кривична
дела  против  привреде,  кривична дела  против животне  средине,  кривично дело
примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН);

3. Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу
са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној
територији) (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН);

4. Подизвођач је поштовао о=авезе које произлазе из важећих прописа о заштити на
раду, запошљавању и условима рада,  заштити животне средине  и нема забрану
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде за предметну
јавну на=авку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН).

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

На�омена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора �и�и потписана од
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 
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VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

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

Понуђач подноси понуду на српском језику.

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА

Понуђач  понуду  подноси  непосредно  или  путем  поште  у  затвореној  коверти  или  кутији,
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први
пут отвара. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
Понуда се подноси непосредно у Градској управи Града Су=отице, у Услужном центру, пријемно
место 16 или 17, или путем поште, на адресу  - Градска управа Града Су=отице,  24000 Су=отица,
Трг сло=оде 1. са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуге – одржавање софтвера, бр. ЈН К
91/17 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази,
обележити  време  пријема  и  евидентирати  број  и  датум  понуде  према  редоследу  приспећа.
Уколико  је  понуда  достављена  непосредно  наручилац  ће  понуђачу  предати  потврду  пријема
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде. 
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је
примљена  по  истеку  дана  и  сата  до  којег  се  могу  понуде  подносити,  сматраће  се
неблаговременом. Неблаговремену  понуду  наручилац  ће  по  окончању  поступка  отварања
вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 
Понуда мора да садржи оверен и потписан: 

� Образац понуде (Образац 1); 

� Образац трошкова припреме понуде (Образац 2);

� Образац изјаве о независној понуди (Образац 3);

� Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл.
75. ЗЈН (Образац 4);

� Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке -
чл. 75. (Образац 5), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем;

3. ПАРТИЈЕ

Јавна набавка није обликована по партијама.

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено.

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на
начин који је одређен за подношење понуде.
Понуђач је  дужан да јасно назначи који  део  понуде мења односно која документа  накнадно
доставља. 
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Градска управа Града Су=отице,
24000 Су=отица, Трг сло=оде 1.,  са назнаком:
„Измена  понуде за  јавну  набавку услуге –  одржавање  софтвера, бр.  ЈН  К 91/17  -  НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Допуна  понуде  за  јавну  набавку услуге  –  одржавање  софтвера, бр.  ЈН  К 91/17  -  НЕ
ОТВАРАТИ” или
„Опозив  понуде  за  јавну  набавку услуге  –  одржавање  софтвера, бр.  ЈН  К 91/17 -  НЕ
ОТВАРАТИ”  или
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге – одржавање софтвера, бр. ЈН К 91/17 -
НЕ ОТВАРАТИ”.
На полеђини коверте  или  на  кутији  навести  назив и  адресу понуђача.  У  случају  да  понуду
подноси  група  понуђача,  на  коверти  је  потребно  назначити  да  се  ради  о  групи  понуђача  и
навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди.
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду.

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који  је  самостално поднео  понуду не може истовремено да  учествује  у  заједничкој
понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.
У Обрасцу понуде (О=разац 1. у поглављу V ове конкурсне документације),  понуђач наводи на
који  начин  подноси  понуду,  односно да  ли  подноси  понуду самостално,  или  као  заједничку
понуду, или подноси понуду са подизвођачем.

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (О=разац 1. у
поглављу V ове конкурсне документације) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат
укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и
део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача. 
Понуђач  у  Обрасцу  понуде наводи назив  и  седиште  подизвођача,  уколико  ће  делимично
извршење набавке поверити подизвођачу. 
Уколико уговор о  јавној  набавци  буде закључен између  наручиоца и  понуђача који  подноси
понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у
поглављу III конкурсне  документације,  у  складу  са  Упутством како  се  доказује  испуњеност
услова (О=разац 6. у поглављу V ове конкурсне документације).
Понуђач  у  потпуности  одговара  наручиоцу за  извршење обавеза  из  поступка  јавне  набавке,
односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача. 
Понуђач  је  дужан  да  наручиоцу,  на  његов  захтев,  омогући  приступ  код  подизвођача,  ради
утврђивања испуњености тражених услова.

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА

Понуду може поднети група понуђача.
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум
којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке,
а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1)  и 2) ЗЈН и то податке о: 

� члану  групе  који  ће  бити  носилац  посла,  односно  који  ће  поднети  понуду  и  који  ће
заступати групу понуђача пред наручиоцем, 

� опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора

Група  понуђача  је  дужна  да  достави  све  доказе  о  испуњености  услова  који  су  наведени  у
поглављу III ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност
услова (О=разац 5. у поглављу V ове конкурсне документације).
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 
Задруга може поднети понуду самостално, у  своје име,  а  за рачун задругара или заједничку
понуду у име задругара.
Ако задруга подноси понуду у своје име за о=авезе из поступка јавне на=авке и уговора о јавној
на=авци одговара задруга и задругари у складу са ЗЈНом.
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за о=авезе из поступка јавне на=авке и
уговора о јавној на=авци неограничено солидарно одговарају задругари.

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ

9.1.   Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  .  
Сукцесивно, након записнички потврђеног извршеног посла по тачкама из понуде, Наручиоца, у
року до 45 дана од пријема исправне фактуре од стране наручиоца 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.

9.2. Захтев у погледу рока извршења услуге,
По налогу Наручиоца, 6 месеци од дана закључења уговора.
Место извршења услуге  – Град Суботица, Трг слободе

9.3.   Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда.
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У случају истека  рока важења понуде,  наручилац је  дужан да у  писаном облику затражи од
понуђача продужење рока важења понуде.
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду.

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У

ПОНУДИ

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за  оцену
понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.
Цена је фиксна и не може се мењати. 

11.  ЗАШТИТА  ПОВЕРЉИВОСТИ  ПОДАТАКА  КОЈЕ  НАРУЧИЛАЦ  СТАВЉА

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање.

12.  ДОДАТНЕ  ИНФОРМАЦИЈЕ  ИЛИ  ПОЈАШЊЕЊА У  ВЕЗИ  СА  ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

Заинтересовано лице може,  у  писаном о=лику,  путем поште,  електронске поште или факсом
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде,
најкасније 5 (пет) дана пре дана истека рока за подношење понуда.
Наручилац ће у  року од 3 (три) дана од дана пријема захтева  за додатним информацијама или
појашњењима конкурсне документације, одговор о=јавити на Порталу јавних на=авки као и на
својој интернет страници.
Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима  у  вези  са  припремањем  понуде
заинтересовано лице ће упутити на следећу адресу наручиоца: Градске управе града Су=отица,
24000  Су=отица,  Трг  сло=оде  1.  са  напоменом  „Захтев  за  додатним  информацијама  или
појашњењима конкурсне документације, =рој ЈН К 91/17.
Уколико  заинтересовано  лице  упути  Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима
путем  електронске  поште  на  емаил: javnenabavke@subotica.rs радним  даном  у  току  трајања
радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова примљени захтев ће се евидентирати
са датумом када је и примљен.
Уколико  заинтересовано  лице  упути  Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима
путем  електронске  поште  на  емаил: javnenabavke@subotica.rs  радним  даном  након  истека
радног времена наручиоца то јест након 15 часова, примљени захтев ће се евидентирати код
наручиоца следећег радног дана.
Уколико  заинтересовано  лице  упути  Захтев  за  додатним  информацијама  или  појашњењима
путем електронске поште на емаил: javnenabavke@subotica.rs   у данима када наручилац не ради,
(викендом или у данима државног празника)  примљени захтев ће се евидентирати првог  радног
дана у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 часова до 15,00 часова.
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13.  ДОДАТНА  ОБЈАШЊЕЊА  ОД  ПОНУЂАЧА  ПОСЛЕ  ОТВАРАЊА  ПОНУДА  И
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику
захтева  од  понуђача  додатна  објашњења  која  ће  му  помоћи  при  прегледу,  вредновању  и
упоређивању  понуда,  а  може  да  врши  контролу  (увид)  код  понуђача,  односно  његовог
подизвођача (члан 93. ЗЈН). 
Уколико  наручилац  оцени  да  су  потребна  додатна  објашњења  или  је  потребно  извршити
контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид)
код понуђача, као и код његовог подизвођача. 
Наручилац  може  уз  сагласност  понуђача  да  изврши  исправке  рачунских  грешака  уочених
приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити
као неприхватљиву. 

14.  КОРИШЋЕЊЕ  ПАТЕНАТА  И  ОДГОВОРНОСТ  ЗА  ПОВРЕДУ  ЗАШТИЋЕНИХ
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне
својине трећих лица, сноси понуђач.

15. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА
ДЕТАЉНИМ УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА 

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 е-маил:
javnenabavke@subotica.rs, или препорученом пошиљком са повратницом на адресу наручиоца.
Уколико  заинтересовано  лице  упути  Захтев  за  заштиту  права  путем  електронске  поште  на
емаил: javnenabavke@subotica.rs радним  даном у  току  трајања  радног  времена  наручиоца  од
07,00  часова  до  15,00  часова,  примљени  захтев  ће  се  евидентирати  са  датумом  када  је  и
примљен.
Уколико  заинтересовано  лице  упути  Захтев  за  заштиту  права  путем  електронске  поште  на
емаил: javnenabavke@subotica.rs  радним даном након истека радног времена наручиоца то јест
након 15 часова, примљени захтев ће се евидентирати код наручиоца следећег радног дана.
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
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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  седам 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
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; 
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за
заштиту права;
(7) сврха: ЗЗП; Град Суботица, Градска управа; јавна набавка број ЈН К 91/17; 
(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 

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. 

16.   РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ И ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Рок за подношење понуда је 09.01.2018. године до 12,00 часова.
Понуда која је поднета по протеку наведеног рока, сматраће се не=лаговременом  
и Наручилац ће такву понуду вратити понуђачу неотворену, са назнаком да је  
поднета не=лаговремено.
 Јавно отварање понуда ће се о=авити 09.01.2018. године у 12,00 часова, у  
просторијама Градске  управе,  Су=отица,  Трг  сло=оде 1,  други  спрат,  канцеларија  =рој  211/2.
Отварању  понуда  може  присуствовати  свако  заинтересовано  лице,  али  активно  може
учествовати лице који своје овлашћење преда Комисији за јавне на=авке, пре почетка отварања
понуда.
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