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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС” бр. 
124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Службени гласник РС” бр. 86/2015 и 41/19), Одлуке 
о покретању поступка јавне набавке број IV-404-313/2019 од дана 21.06.2019. г. и 
Решења о образовању комисије за  јавну набавку број IV-404-313/2019 од дана 
21.06.2019. г. припремљена је: 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
 
Град Суботица, Градска управа 
Трг слободе 1, 24000 Суботица   
ПИБ: 100444843, матични број: 08070695, текући рачун: 840-27640-46, НБС 

Управа за трезор 
Интернет страница: www.subotica.rs  
 
ВРСТА ПОСТУПКА 
 
 Јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, ради закључења уговора о 

јавној набавци. 
 
ПРЕДМЕТ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
Предмет јавне набавке је добро – софтвер за кадровску евиденцију 
 
КОНТАКТ 
 
Контакт: javnenabavke@subotica.rs. 

 Радно време наручиоца је радним данима од 07,00 до 15,00 часова. 
 
НАЗИВ И ОЗНАКА ИЗ ОПШТЕГ РЕЧНИКА НАБАВКЕ 
 
 
Програмски пакет за базе података - 48611000 
 

        Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
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II ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  
 ЗА НАБАВКУ ДОБРА - СОФТВЕР ЗА  

КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ 
  

 Градска управа града Суботице тренутно не поседује софтверско решење које 
би омогућило запосленима који управљају пословима везаним за кадрове да што 
ефикацније и са што мање неусаглашености обављају задате послове. Са друге стране 
потребно је обезбедити да сви запослени у Управи имају увид и своје досије али и да 
могу да што лакше поднесу захтеве који су од интереса за сваког запосленог 
појединачно.  

Испоручено решење треба да омогући основне евиденције, аутоматизацију што 
веђег броја процедурa којe се тичу кадровских евиденција и портал за увид у личне 
податке свих запослених у Управи са посебним акцентом на безбедност личних 
података.  

Поред безбедности и права, као најбитнијег аспекта, решење мора да омогући 
једноставну употребу како би испоручено решење било прихваћено од свих 
запослених. Због тога је битно да решење задовољава све стандарде UX добре праксе. 

Управа у свом саставу има лиценце Microsoft основне инфраструктуре, 
SharePoint-a и PowerApps-a и због тога будуће решење мора да се заснива на овој 
платформи како се од запослених не би захтевало додатно савладавање корисничке 
употребе, за Управу, нове, непознате платформе. Такође, решење треба да је 
интегрисано са инфраструктуром како се корисници будућег решења не би морали 
пријављивати посебно на систем и посебно у будуће софтверско решење. 

 
1.1.   Основне функционалности 

Софтвер за управљање људским ресурсима треба да буде заснован на неколико 
основних функционалности, које се дефинишу као: 

1.1.1.    Аутентификација и ауторизација 
Ова функционалност омогућава пријављивање корисника/це (аутентификација) и 
препознавање његових/њених овлашћења – улоге (ауторизација). 

1.1.2.    Управљање подацима 
Ова функционалност у суштини представља основну функционалност и она 
подразумева управљање подацима о запосленима који се налазе у бази података. 

1.1.3.    Регрутација 
Ова функционалност подразумева увођење нових корисника/ца (user-а) у систем 
 
  1.2.   Корисници 
Право коришћења свих функционалости софтвера за управљање људским ресурсима, 
имају само запослени интерни корисници (users). Право читања одређених података, 
могу имати и запослени у надлежним државним органима - екстерни корисници 
(guests), након успостављања правног оквира којим ће бити дефинисан и начин 
приступа и размене података. У сваком случају, применом одредби Националног 
оквира интероперабилности (Влада Републике Србије, Закључак 05 Број: 345 – 
11418/2013, од 10.1.2014. године, http://mtt.gov.rs/dokumenti/nacionalni-okvir-
interoperabilnosti/), као и Листе стандарда операбилности[1], биће омогућен приступ и 
размена података.  
Као интерне кориснике/це (user-е) и њихове улоге, HRMS треба да препозна: 

- администратор - уз помоћ одређених алата, управља самом базом података, 
уноси нове и ажурира податке о постојећим регистрованим корисницима система, 
додељује корисничка имена и шифре (регрутује кориснике/це) ажурира нове верзије 
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софтвера, прати активности свих корисника/ца током рада са подацима, брине о 
безбедности система, омогућава комуникацију са екстерним корисницима (guest) 

- службеник за управљање људским ресурсима - врши унос и измену података о 
запосленима, њихово претраживање и израду потребних извештаја. 

- запослени - врши преглед личних података који се о њему воде 
- руководилац - руководилац организационе јединице може да  врши претрагу 

појединих података о запосленима,  преглед личних података који се о њему воде и 
преузима извештаје о запосленима, у складу са потребама и овлашћењима. 

- начелник градске управе и заменик начелника градске управе-имају приступ 
свим подацима о запосленима 
  
Екстерним корисницима (guests) евентуални приступ ресурсима HRMS, може се 
омогућити искључиво у складу са законом и техничким могућностима. 
 

1.3.   Оперативна платформа 
1.3.1.    Хардверска платформа  

Минимална хардверска платформа на којој треба да ради HRMS мора да омогући 
несметан рад софтвера. Oсим рачунара треба обезбедити: 

-        штампач на ком могу да се одштампају потребни извештаји 
-        скенер како би документи у hard copy формату могли да се пребаце у 
електронску верзију датотеке  која би могла да се import-ује   у HRMS 
-        читач докумената са електронским чипом (Smart card reader), за оне ИС 
који могу да подрже такав начин аутентификације и ауторизације 

1.3.2.    Софтверска платформа 
HRMS треба да ради на софтверској платформи којом већ располаже Градска Управа, а 
то је Microsoft Windows/SQL/SharePoint платформа. 
  

1.4.   Безбедност и сигурност 
Приступ подацима који се воде у HRMS дефинисан је улогом корисника/це. 
Неовлашћен приступ, као и било какав приступ подацима ван корисничког интерфејса 
треба онемогућити, осим када се ради о приступу од стране администратора или 
developer-a у циљу евентуалног опоравка базе.  
Мора бити омогућена израда резервне копије HRMS, у циљу заштите од инцидената 
који могу изазвати брисање података у складу се дефинисаном процедуром, односно 
политиком безбедности ИС. Процедуре, односно политике треба да дефинише 
надлежни орган Градске Управе,а у складу са Законом о информационој безбедности 
(„Службени гласнику РС“ бр. 6/16). Препоручује се да се ова процедура извршава 
аутоматски (по завршетку рада, у одређеном термину) 
О свим трансакцијама, односно активностима корисника/ца, треба водити дневник 
активности, односно „Аctivity log“, како би се пратио рад, односно идентификовали и 
спречили евентуални инциденти и неовлашћене активности током и након рада са 
подацима. 
  

1.5.   Корисничка документација и обука 
HRMS треба да прати документација намењена корисницима и то: 

-       Упутство за обуку са припремљеним сценаријима који корисника/цу воде кроз 
све релевантне опције система са којима ће се сусретати у свакодневном раду 

-       Детаљно корисничко упутство, једна верзија за администратора а друга за 
корисника/це система, у коме ће бити посебно одвојен део који се односи на 
инсталацију и одржавање система и део који се односи на коришћење HRMS. 
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-       Иницијална обука за коришћење софтвера 
  
2.     ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ 
 

2.1.   Аутентификација и ауторизација 
Треба тежити ка успостављању SSO (Single Sign On) процеса аутентификације, 
односно да се корисник/ца само једном пријави на систем (посебно када се ради о 
Domain information system платформи треба користити могућности које пружа активни 
директоријум – Active directory).. 

2.1.1.    Аутентификација 
Пријављивање user-а - аутентификација се врши кроз уношење корисничког имена 
(user name) и шифре (password. Корисник може да се пријави или одјави из апликације, 
односно да његова пријава буде одбијена 
  

Login / 
Приступ 
одобрен 

Корисник/ца може да се пријави са његовим/ним корисничким 
именом и шифром (квалификованим електронским сертификатом) 

Logout Корисник/ца може да се одјави из HRMS 
Login 
failure / 
Приступ 
одбијен 

Корисник/ца се не налази у бази података, администратор није 
доделио корисничку улогу или  су погрешно унети корисничко име 
или шифра 

 
2.1.2.    Ауторизација 

Након аутентификације софтвер треба да кроз процес ауторизације препозна додељену 
улогу user-у,  
  

Провера 
овлашћења – 
препознавање 
улоге 

Након препознавања корисничке улоге, кориснику/ци ће бити 
омогућен приступ оном делу корисничког интерфејса на коме ће 
бити приказани само они подаци и функционалности над којима је 
дозвољен приступ у складу са овлашћењима и надлежностима user-
a. 

  
2.2.   Управљање подацима 

Након идентификације корисника/це и приступа одређеном делу корисничког 
интерфејса, кориснику/ци се омогућује рад са подацима. Адинистратору се омогућава 
управљање подацима о корисницима.  
  

Унос   
Приказ Запослени може, уколико је дозвољено одређеним прописом Градске 

Управе и уколико постоје техничке могућности читати податке о 
себи који се налазе у евиденцији.  
Руководилац, осим читања личних података, може читати поједине 
податке о запосленима у организационој јединици за коју је он 
надлежан. 
Службеник за управљање људским ресурсима и администратор могу, 
осим читања личних података, читати и податке о осталим 
запосленима. 
Начелник и Заменик начелника градске управе осим читања личних 
података, могу читати и податке о осталим запосленима. 
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Измена Службеник за управљање људским ресурсима може изменити или 
додати податке о запосленима, осим података о њиховим улогама 
(додељеним од стране администратора). Такође може да дода 
 хипервезу до електронске верзије одређеног документа (решење о 
распоређивању, решење о годишњем одмору, решење о 
плаћеном/неплаћеном одсуству, сертификат о завршеној стручној 
обуци или положеном испиту и др.). 
Администратор може мењати све податке о свим запосленима 
укључујући и њихове улоге. Администратор може изменити 
постојеће, и додати нове податке у шифарнике, односно „import“ – 
овати нове верзије шифрарника које објаве надлежни државни и 
други органи, систематизације и планове стручног усавршавања, а на 
основу одобрења од стране надлежног руководиоца. 

Претраживање Службеник за управљање људским ресурсима и администратор, могу 
претраживати податке о свим запосленима по кључним речима, 
одређеним карактеристикама, радним местима, вештинама, 
образовању и др. 
Руководилац може претраживати одређене податке о запосленима 
који су у његовој организационој јединици, по кључним речима, 
одређеним карактеристикама, радним местима, вештинама, 
образовању и др. 

Извештај Након претраживања података по одређеним критеријумима, 
службеник за управљање људским ресурсима може креирати 
извештај или документ (решење о распоређивању, решење о 
годишњем одмору, решење о плаћеном/неплаћеном одсуству и др.), 
који ће моћи да се одштампа или сачува на одређеној локацији у 
рачунару (или у ИС).  
Руководилац организационе јединице може претраживати одређене 
податке, и правити извештаје само за одређене групе  података  и 
само за запослене у организационој јединици у његовој надлежности. 

 
 
Размена 

Службеник за управљање људским ресурсима може креирати 
извештај, који ће моћи да пошаље надлежним руководиоцима. Након 
успостављања правног оквира и техничких могућности, службеник за 
управљање људским ресурсима може да пошаље извештај екстерним 
корисницима који буду надлежни за пријем таквих извештаја. 

Измена 
аутентификације 

Администратор може, након измене положаја запосленог/е у оквиру 
Градске Управе, да промени улогу запосленог/е и тиме измени и 
права приступа одређеним функционалним захтевима. 

 
2.3.   Регрутација 

Ова функционалност у основи подразумева креирање нових корисника 
  

Додавање новог 
запосленог/е 

Након прикупљања података о новом запосленом/ој, службеник за 
управљање људским ресурсима уноси податке о њему/њој.  

Додавање новог 
корисника/це 

Након уноса података о запосленом/ој у базу, администратор у 
складу са овлашћењима и надлежностима корисника/це одређује 
његову/ну улогу. 

  
Поред ових обавезних функционалности потребно је реализовати и следеће 
функционалности: 



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку добра – 
Софтвер за кадровску евиденцију, ЈН К 34/19 

8/41 

2.4.   „SelfCare” портал 
а.      Портал који је намењен сваком запосленом. Место где се скупљају све 
информације сваког запосленог. Сваки запослени може у сваком тренутку да види све 
информације о свом статусу. Одсуства, боловања, семинаре, конференције, обуке.  
б.     Сви захтеви за одсуства, годишње одморе, боловања, обуке,… могуће је поднети 
преко овог портала а за сваки сектор је дефинисано ко одобрава захтеве.  
в.      Подношењем документације која се захтева од запосленог, као што су 
сертификати, дипломе.  
г.     Кадровска служба која има приступ свим подацима путем свог дела портала може 
да прати напредак сваког запосленог као и да генерише извештаје. 
д.      Потребно је да се аутоматски генеришу сви видови решења и одлука.  Сви токови 
животног циклуса сваког документа (решења, одлуке,…) се трајно чува. 
ђ.      Пример: Евиденција годишњих одмора 
                                                        I    Потпуно аутоматизован процес заказивања и 
отказивања годишњег одмора са обавештавањем путем емаил-а. 
                                                       II     У евиденцији запосленог се бележи број слободних 
дана (старог и новог годишњег одмора). 
                                                     III    Омогућити основно подешавање процеса које може 
бити прилагођено у одређеним сегментима: 
–                Запослени подноси захтев наводећи датум почетка и завршетка одсуства као 
и тип одсуства на основу којег ће бити ти дани евидентирани у систему. 
–                Систем проверава да ли запослени има довољно дана на располагању. 
–                Уколико нема, систем аутоматски поништава захтев и обавештава само 
запосленог да захтев није прихваћен.  
–                Уколико је валидација доступних дана успешна, надређени добија емаил са 
могућношћу одобравања захтева. 
                                                     IV    Без обзира на који статус је захтев пребачен 
(одобрен / није одобрен) запослени и надређени добијају обавештење на емаил. 
                                                       V    Уколико је захтев одобрен, аутоматски се генерише 
решење за одсуство и кадровска служба добија обавештење о томе. 
                                                     VI     Уколико запослени жели да поништи захтев, мора 
да пошаље захтев путем емаил-а у слободној форми након чега надређени уз коментар 
поништава захтев. 

 
2.5.   Матрица компетенција – Skill Matrix 

е.     Евиденција, свих вештина које запослени поседује, стечене у компанији или током 
ангажовања ван компаније. 
ж.     Произвољно дефинисање вештина које запослени поседује. 
з.      Филтрирање запослених по једној или више вештина. 
и.      Могућност увезивања обука и сертификација са вештинама запосленог. 

 
2.6.   Обуке и сертификати 

ј.     Евиденција захтева за обуке запослених, где запослени може да поднесе захтев за 
обуку са трошковима, која иде на одобрење код надређеног 
l.      Историја захтева по статусу, запосленима и обукама. 
к.    Доступно преузимање сертификата, од стране запосленог без интеракције и 
додатних захтева ка менаџеру и осталим који су укључени у процес. 
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3.     МОДЕЛ ПОДАТАКА И ОПИС 
Сет података који треба да се воде о запосленима, дефинисан је чл. 190 Закона о 
запосленима у Аутономне Покрајине (АП) и Јединицама Локалне Самоуправе (ЈЛС). 
Подаци су приказани кроз табеле. Приказани су само они подаци за чије прикупљање и 
обраду постоји законска обавеза односно за које није потребна сагласност запослених 
да би се водили.  Градска Управа  могу прикупљати и обрађивати и друге податке о 
запосленима, који могу помоћи у оперативном раду, као и податке за које је потребна 
писана сагласност запосленог/е. Ти подаци ће бити приказани у посебним табелама.. 
  

1.     Подаци који се уписују у кадровску евиденцију по чл 190 Закона о 
запосленима у АП и ЈЛС 

  
Назив 
1) лично име, адреса и јединствен матични број грађана; 
2) матерњи језик; 
3) језик на коме је стечено основно, средње и високо образовање; 
4) врсту радног односа и датум његовог заснивања; 
5) промена радног места; 
6) образовање, положене стручни испити, други облици стручног усавршавања; 
7) посебна знања и вештине; 
8) године радног искуства, стажа осигурања и стажа осигурања који се рачуна са увећаним 
трајањем; 
9) датум навршења радног века; 
10) годишње оцене рада; 
11) изречене дисциплинске мере и утврђена материјална одговорност; 
12) обрачун плате; 
13) престанак радног односа. 

  
Чл. 191. Закона о запосленима у АП и ЈЛС дефинисан је садржај персоналног досијеа 
запосленог: 

-        документа од значаја за заснивање радног односа, распоређивање и обрачун 
зараде; 
-        документа од значаја за обављање послова радног места у вези са стручним 
усавршавањем и додатним образовањем; 
-        документа од значаја за коришћење годишњег одмора, плаћеног и неплаћеног 
одсуства; 
-        документа у вези са праћењем и вредновањем резултата рада; 
-        документа о награђивању, дисциплинским казнама и накнади материјалне 
штете; 
-        документа од значаја за остваривање права из пензијског, инвалидског и 
здравственог осигурања 

те је у табеларним приказима сетова података, приказано и место у којим сетовима 
података треба, односно могу да се нађу наведена документа. 
  
НАПОМЕНА:  У наредним табеларним приказима, налазе се подаци по областима 
које треба да се евидентирају, и не означавају табеле у бази података. У зависности 
од потреба и алата који се буду користили за развој HRMS, подаци се могу 
организовати у једну или више табела, могу се увести нови или смањити број 
шифарника у односу на предложене итд. 
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 2.     ЛИЧНИ ПОДАЦИ 
У овој табели се налазе лични подаци о запосленом/ој: 
 Назив Напомена 
Име   
Презиме   
Име родитеља/старатеља   
Пол   
Улица становања Шифарник улица (адресни регистар) 
Кућни број и број стана   
Место становања Шифарник  
Општина становања Шифарник  
Град становања Шифарник  
Јединствени матични број грађана ЈМБГ   
Регистарски број запосленог   
Регистарски број (ЛБО) 6   
Матерњи језик Уз писану сагласност запосленог без 

обавезе изјашњавања 
Национална припадност Уз писану сагласност запосленог без 

обавезе изјашњавања 
   

3.     РАДНА МЕСТА У АП-ЈЛС 
У овој табели се налазе подаци о распоређивању запослених, радним местима у органу 
АП, односно ЈЛС. Евиденција се води о свим радним местима по свим 
систематизацијама на којима је запослени био распоређен у органу АП, односно ЈЛС. 

  
Назив Напомена 
Назив органа Шифарник (Правилник о систематизацији 

радних места АП – ЈЛС) 
Назив радног места Шифарник (Правилник о систематизацији 

радних места АП – ЈЛС) 
Звање Шифарник (на основу чл. 57.-68. Закона о 

запосленима у АП и ЈЛС) 
Датум почетка рада   
Датум престанка рада   
Копија решења о распоређивању Путања датотеке 1 

  
4.     СТРУЧНА СПРЕМА И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ 

У овој табели се налазе подаци о стручној спреми, стручном усавршавању, стручна 
знања и други подаци о стручности запосленог/е. Подаци о стручном усавршавању 
треба да буду повезани са програмима стручног усавршавања (општим и посебним). 
  
Назив Напомена 
Стручна спрема  Шифарник  

  
Језик на коме је стечено основно, средње и 
високо образовање 

  

Назив образовне установе   
Евиденциони број доказа (број дипломе)   
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Датум издавања доказа   
Копија доказа Путања датотеке  
Назив стручног испита  Шифарник (на основу чл. 131. Закона о 

запосленима у АП и ЈЛС) 
Датум полагања испита   
Назив институције која је издала доказ о 
положеном испиту 

  

Евиденциони број доказа о положеном 
стручном испиту 

  

Датум издавања доказа стручног испита   
Копија доказа Путања датотеке  
Назив семинара или другог облика стручног 
усавршавања 

Шифарник (уколико не постоји адекватна 
шифра, односно назив, допунити 
постојећи) 

Назив институције која је организовала 
стручно усавршавање 

  

Евиденциони број сертификата    
Евиденциони број акредитације институције 
која је организовала стручно усавршавање 

У складу са чл. 121 Закона о запосленима 
у АП и ЈЛС 

Датум издавања сертификата   
Копија сертификата Путања датотеке  
Опис посебних знања   
  

5.     РАДНИ СТАЖ 
У овој табели се налазе подаци о годинама радног искуства и радног стажа, стажа 
осигурања и стажа осигурања који се рачуна са увећаним трајањем, у складу са 
одредбама . Закона о пензијском и инвалидском осигурању ("Сл. Гласник РС", бр. 
34/2003, 64/2004 – одлука УСРС, 84/2004 - др. закон, 85/2005, 101/2005 - др.закон, 
63/2006 – одлука УСРС, 5/2009, 107/2009, 101/2010, 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 
и 142/2014) 
  
Назив Напомена 
Почетни датум рада    
Крајњи датум  рада     
Послодавац  код кога је оствариван радни 
стаж 

  

Радно ангажовање (процентуално изражен 
однос непуног и пуног радног времена) 

  

Временски додатак на ефективни стаж (ако га 
има) 

  

Разлог за стаж осигурања са увећаним 
трајањем ако га има 

Шифарник  

Период рада улази у рачунање  Шифарник  
Укупан радни стаж  Израчунава се 
Укупно радно искуство   Израчунава се 
Укупан Стаж осигурања (из радне књижице)  Израчунава се 
Укупан Стаж осигурања са увећаним 
трајањем 

Израчунава се 
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  6.     НАВРШЕЊЕ РАДНОГ ВЕКА 
У овој табели се налазе подаци о навршењу радног века запосленог 
  
Назив Напомена 
Датум рођења Преузима се из ЈМБГ 
Датум навршења година живота у којој по 
сили закона престаје радни однос (у 
зависности од пола) 

Израчунава се 

  
7.     ОЦЕНЕ 

У овој табели се налазе подаци о годишњим оценама рада запосленог/е 
 Назив Напомена 
Година оцењивања   
Оцена по мерилима за оцењивање  Чл. 11. – 16.  
Просечна оцена постигнутих резултата Израчунава се на основу оцена по 

мерилима 
Оцена по мерилима за оцењивање Чл. 17  
Просечна оцена по осталим мерилима Израчунава се на основу оцена по 

осталим мерилима 
Коначна оцена рада Израчунава се на основу просечних оцена 

постигнутих резултата и оцена по 
осталим мерилима 

  
8.     ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ 

У овој табели се налазе подаци о изреченим дисциплинским мерама и материјалној 
одговорности 
  
Назив Напомена 
Врста дисциплинске казне Шифарник (на основу чл. 137, 138 и 145. 

Закона о запосленима у АП и ЈЛС) 
Број решења   
Датум решења   
Датум коначности решења   
Датум брисања из евиденције   
Копија решења Путања датотеке  
Врста акта којим је утврђена материјална 
одговорност 

  

Број акта којим је утврђена материјална 
одговорност 

  

Датум доношења акта којим је утврђена 
материјална одговорност 

  

Копија акта којим је утврђена материјална 
одговорност 

Путања датотеке  
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 III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И 
УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76 ЗАКОНА.  
 

 
 А) 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, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и 
то: 
 

 
Р.бр 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
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. 
 

2. 

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

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно уверење 
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 обухвата податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надлежности 
редовног кривичног одељења Вишег суда, потребно 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; и 
 
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;  и 
 
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 
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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.  
Предузетници 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. 

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. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 
 

1) Уверење Пореске управе Министарства финансија 
да је измирио доспеле порезе и доприносе и  

2) 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.  
 
Докази не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. 

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 
забрану обављања 
делатности која је на снази у 
време подношења понуде (чл. 
75. ст. 2. ЗЈН). 

Достављањем потписане и оверене изјаве, Образац 
број 5 у поглављу VI ове конкурсне документације. 
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Б.   ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне 
услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном 
документацијом, а испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан 
у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 
1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА 

 
 
1.1 

Да је понуђач ликвидан (није био у 
блокади) у последњих 6 месеци 
рачунајући до дана објављивања  
позива и конкурсне документације 
на Порталу јавних набавки; 

Потврда о ликвидности издата од стране 
Народна банка Србије по обрасцу „ПН Захтев 
1“ или изјава Понуђача која садржи линк где 
су тражени докази јавно приказани 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА 
2.1 Да понуђач поседује сертификат 

ISO 9001 систем менаџмента 
квалитета и ISO 27001 систем 
менаџмента безбедности 
информацијама  

Фотокопија сертификата ISO 9001 и  
Фотокопија сертификата ISO 27001 

2.2 Да је понуђач овлашћени 
„Microsoft“ партнер за „Microsoft 
Certified Partner with Collaboration 
and Content competency“ и 
”Microsoft Certified Partner with 
Application Development ” 

Потврда о „Microsoft“ партнерском статусу за 
територију Републике Србије којом се доказује 
да понуђач има статус овлашћеног партнера 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ ДОСТАВЉАЊЕМ ДОКАЗА 
 
 
 

Да има запосленo или радно 
ангажовано лице (у складу са 
Законом о раду) које поседујe 
следеће сертификате: 

 Microsoft Certified Solutions 
Expert: Server infrastructure on  

 Microsoft Certified Solutions 
Expert: Private Cloud   

 Microsoft Certified Solutions 
Assosiate: Windows Server 
2016 

 Microsoft Certified Solutions 
Developer: SharePoint 
Applications  

 Developing Business 
Applications with Microsoft 
PowerApps, CDS, and Flow 

 Nielsen Norman Group User 
Expеrience Certificatе 

 

- Фотокопија М-3А или М обрасце Фонда 
ПИО (пријаве на осигурање), за лица која су 
у радном односу код Понуђача, 

 
- Фотокопија уговора о радном ангажовању, 

уколико је лице ангажовано код понуђача по 
другом основу из Закона о раду, и 

 
- Фотокопија тражених сертификата 
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Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана 
групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) 
ЗЈН.  

Додатне услове група понуђача испуњава заједно (без подизвођача). 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 

подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) ЗЈН. 
 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач мора сам да 
испуњава све услове. 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи 
од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као 
најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих 
доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 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) Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за 
привредне регистре. 
 Сходно члану 78. ЗЈН, лице које се налази у Регистру понуђача АПР, није дужно 
да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова. 
 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, осим уколико подноси електронску понуду када се 
доказ доставља у изворном електронском облику. 
 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 и да је документује на прописани начин. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА  

     

 
1.  Критеријум за доделу уговора:  

 
Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума 
,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се 
понуђена цена без ПДВ-а. 
 

 
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 и исти рок важења понуде. 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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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 

  Саставни део понуде чине: 
Образац број 1     –   Образац понуде 
Образац број 2     –   Структура цене 
Образац број 3     –   Образац трошкова припреме понуде  
Образац број 4     –   Образац изјаве о независној понуди 
Образац број 5     –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 
Образац број 5а   –   Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за   
                                   подизвођача 
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JН К 34/19 ОБРАЗАЦ БРОЈ:  1 
 

 
 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
ЗА ДОБРО – СОФТВЕР ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ 

Понуда број ________________ од _______________ године за јавну набавку добро – софтвер за 
кадровску евиденцију (понуђач уписује свој деловодни број) 

 
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  
 

Понуђач је уписан у Регистар понуђача АПР 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 уписан у регистар понуђача 
АПР 

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 уписан у регистар понуђача 
АПР 

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: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

ДА НЕ 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Уписан у Регистар понуђача АПР 
 

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) СОФТВЕР ЗА КАДРОВСКУ ЕВИДЕНЦИЈУ 
 

 
Укупна цена без ПДВ-а  
 

 
 

 
Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
 
 
Рок за  плаћање: 
 

Сукцесивно, Након испоруке софтвера и 
имплементације истог, у року не дужем од 45 дана, 
од дана пријема исправне фактуре од стране 
Наручиоца 

 
 
Рок испоруке: 

Испорука софтвера и имплементација истог у року 
до 90 дана од дана закључења уговора; 

 
Место испоруке: 
 

Францо наручилац 

 
Рок важења понуде: 

У року од ____ дана, од дана отварања понуде 
(Понуда мора да важи најмање 30 дана од дана 
отварања понуде) 

Гарантни рок: 12 месеци рачунајући од дана потписивања 
Записника о квалитативном и квантитативном 

пријему предмета уговора 
 
Стопа ПДВ: 
 

 
____________ % 

 
 

Напомена: 

- Понуду сачинити према спецификација добра које је предмет јавне набавке,   
- Понуда мора бити на оригиналном обрасцу наручиоца, 
- Понуда са варијантама није дозвољена, 
- 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. 

 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
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ЈН K 34/19 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 2  
 

 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ,  
СА УПУТСТВОМ ЗА ПОПУЊАВАЊЕ 

 
 

 

 
Врста трошкова 

Јед. 
мере  

Коли 
чина 

 Јединична 
Цена без 
ПДВ-а 

Јединична 
Цена са 
ПДВ-ом 

 Укупна 
Цена без 
ПДВ-а 

Укупна 
Цена са 
ПДВ-ом 

 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 
1. Испорука и 

имплементација 
софтвера за кадровску 
евиденцију 

комад 1 

    

 
 
 
 
 
 
 
 

Датум и место  Понуђач 
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У П У Т С Т В О  

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ОБРАСЦА СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 

 
1. Овим упутством прописује се садржај структуре цене као документа 

конкурсне документације, код Наручиоца као и упутство за њено попуњавање. 
 

 2. Образац Структура цене садржи: 
     - у колони 4. уписати јединичну цену без ПДВ-а. 
                - у колони 5. Уписати јединичну цену са ПДВ-ом 

- у колони 6. уписати укупну цену без ПДВ-а. 
                - у колони 7. уписати укупну цену са ПДВ-ом 
 
 

3. Образац Структура цене се саставља на обрасцу који чини саставни део 
конкурсне документације, а који је сачињен у складу са овим упутством. 
 

4. Цене у обрасцу Структура цене се исказују у динарима. 
 

5. Образац Структура цене може да се попуни ручно-читко штампаним словима 
(али не графитном оловком), на писаћој машини, рачунару или другом техничком 
средству сличних карактеристика. 
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ЈН К  34/19 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 3  
 

 
 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

На основу члана 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 
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 
средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој 
понуди. 

 
Р.бр. Врста трошка Јед. 

мере 
Кол. Јединична 

цена 
Укупна цена 

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

  
 

    

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 
УКУПНО ТРОШКОВИ: 

 

 
 
У случају обустављања јавне набавке из разлога који су на страни наручиоца, тражим накнаду 
трошкова припреме понуде за јавну набавку број ЈН К 34/19. 

 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 
   

   

 
 

 
Напомена: Достављање овог обрасца није обавезно 
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ЈН К  34/19 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 4  
 

 
 
 

 
 

ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС" број 124/2012, 
14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем следећу 

 
ИЗЈАВУ 

 
Понуђач ____________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

(назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број) 
 

 

потврђујем да дајем понуду за набавку добра – софтвер за кадровску евиденцију, ЈН К 
34/19, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 
 
 
 
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
 
 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручилац 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: Изјаву копирати у довољном броју 
примерака. Сваки члан групе понуђача мора приложити потписану изјаву од стране 
овлашћеног лица и оверену изјаву. 
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ЈН К  34/18 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5  
 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 
 
 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем 
следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 
 

 
Понуђач 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
_________________________________________ (назив понуђача, седиште, ПИБ, матични број) 

 
 

 

 

да сам при састављању понуде за јавну набавку добра – софтвер за кадровску 
евиденцију, ЈН К 34/19, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и  условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

понуђача 

   

 
 
 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ЈН К  34/19 ОБРАЗАЦ БРОЈ: 5а  
 

 
 
 
 
 

ИЗЈАВА О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН ЗА ПОДИЗВОЂАЧА 
 
 
 

На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС» број 
124/2012, 14/2015 и 68/2015) под пуном материјалном и кривичном одговорношћу дајем 
следећу 

 
 

И З Ј А В У 
 
 

 
Подизвођач 

__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________           (назив подизвођача, седиште, ПИБ, матични број) 

 
да сам при састављању понуде за јавну набавку добра – софтвер за кадровску 

евиденцију, ЈН К 34/19, поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и  условима рада, заштити животне средине, као и да немам забрану 
обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.   
 

Датум и место  
Потпис овлашћеног лица 

подизвођача 

   

 
 
 
 

Напомена: Овај образац се попуњава у случају да понуђач наступа са подизвођачем. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА 
 

У Г О В О Р 
о јавној набавци добра – софтвер за кадровску евиденцију 

Редни број ЈН К 34/19 
 
 
 закључен између: 
 

1. Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, ПИБ 100444843, 
матични број 08070695, рачун број 840-27640-46, НБС Управа за трезор, коју 
заступа Начелник Градске управе,  Марија Ушумовић Давчик, мастер правник (у 
даљем тексту: Наручилац), са једне стране, и 

 
2. _________________________________________________________________, са 

седиштем у _________________________, улица 
________________________________ број ___, ПИБ: ______________________, 
матични број: _______________________, рачун број: 
__________________________________ код_________________________ банке, 
које заступа директор _________________________(у даљем тексту: Добављач), са 
друге стране 

 
 
____________________________________ ___________________________________   

____________________________________ ___________________________________  

____________________________________                      ___________________________________ 

____________________________________                      ___________________________________    

         (остали понуђачи из групе понуђача)    (назив подизвођача) 
 

Члан 1. 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 -        да је Наручилац, на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник Републике Србије“, број 124/2012, 14/2015 и 68/15) спровео отворени поступак јавне 
набавке, ради набавке комјутерског софтвера, број ЈН К 34/19, 

- да је Добављач доставио понуду број _________ од _____ 2019. године која 
је код Наручиоца заведена под бројем IV-404-313/2019-** дана **.**.2019. године и која се 
налази у прилогу уговора и саставни је део овог уговора, 

- да понуда Добављача у потпуности одговара техничким спецификацијама из 
конкурсне документације,  

- да је Наручилац у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама донео 
одлуку о додели уговора за предметно добро.  

Понуда и техничка спецификација се налазе у  прилогу овог Уговора и чине његов 
саставни део.  
  

Члан 2. 
 Предмет уговора је добро – софтвер за кадровску евиденцију, за потребе  Градске 
управе у свему према техничкој спецификацији Наручиоца и понуде Добављача дате у 
поступку јавне набавке спроведеним под бројем ЈН К 34/19, на основу Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број: IV-404-313/2019 од 21.06.2019. године.  
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Члан 3. 
Укупна уговорена вредност за набавку софтвера за кадровску евиденцију из члана 2. 

овога уговора  са свим зависним трошковима Добављача, утврђена је према понуди Добављача 
и износи: 

 
__________________________ динара   без ПДВ 

_________________________ динара    ПДВ 

       ========================================= 

  Укупно:           __________________________ динара   са ПДВ 

(Словима: _________________________________________________________________________ 
___/100) а све према понуди бр.  __________ од  __________ године, која је саставни део овога 
уговора.  
 Уговорена цена је фиксна и не може се мењати до коначне реализације уговора. 

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. 
   

Члан 4. 
Добављач се обавезује да предмет уговора испоручи и имплементира у року до 90 дана 

од дана закључења уговора. 
Добављач се обавезује да обуку запослених изврши у року од 20 дана од дана испоруке 

и имплементације софтвера – предмета уговора. 
 

Члан 5.  
 Уговорне стране су сагласне да се плаћање уговореног износа из члана 2. овог Уговора,  
изврши на рачун Добављача број ________________________________________ код 
___________________ Банке, сукцесивно, након испоруке и имплементације предмета уговора, 
у року не дужем од  45 дана од дана пријема исправног рачуна од стране Наручиоца.  
 Регистрација фактура мора да гласи на директног корисника јавних средстава, који  ће 
вршити плаћање, и то на број ЈБКЈС 09693, Градска управа Суботица. 
 Наручилац ће вршити плаћање са апропријацији у Буџету, односно у Финансијском 
плану за плаћање: Раздео IV, Глава 02, програм 0602-0001, Функција 130, економска 
класификација 515111. 
  

Члан 6. 
Добављач се обавезује да предмет Уговора  испоручи францо седиште Наручиоца, без 

посебних трошкова. Гарантни рок је 12 месеци рачунајући од дана потписивања Записника о 
квалитативном и квантитативном пријему предмета уговора 

 
Члан 7. 

Добављач се обавезује да одржавање софтвера и подршку корисницима врши 12 месеци 
без наканде, од дана примопредаје софтвера. 

 
Члан 8. 

Уколико Добављач своје уговорене обавезе не изврши у роковима из члана 4. овог 
Уговора,  из разлога који се могу приписати Добављачу, дужан је да Наручиоцу плати уговорну 
казну у износу од 5 ‰ (пет промила) за сваки дан закашњења, с тим што укупан износ уговорне 
казне не може бити већи од 10 % (десет процената) од уговорене нето вредности добра из члана 
2. овог уговора.  

 
Члан 9. 

Уколико Наручилац за случај из члана 8. претрпи штету у висини већој од остварене 
уговорне казне, има право и на накнаду штете у висини разлике између остварене уговорне 
казне и висине претрпљене штете. 
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Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештавања 
Добављача. 

 
Члан 10. 

Добављач се обавезује да, без претходне сагласности Наручиоца, неће током рада, и 
након испоруке предмета уговора, објављивати нити чинити доступним трећим лицима 
документацију и податке на пословима који су предмет овог Уговора, било у целини, било у 
деловима. 

 
Члан 11. 

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 12. 

Овај Уговор може бити измењен или допуњен из објективних околности сагласношћу 
уговорних страна, закључењем Анекса уз овај Уговор, у свему у складу са одредбама Закона о 
јавним набавкама („Службени  гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015 и 68/15). 

Измена и допуна Уговора не односи се на јединичне цене, које морају бити фиксне 
током важења Уговора. 

 
Члан 13. 

Добављач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана, од дана настанка 
промене, писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 
поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора о јавној набавци и да је документује 
на прописани начин. 

Уговорне стране су обавезне да једна другу без одлагања обавесте о свим променама 
које могу утицати на реализацију овог уговора. 

 
Члан 14. 

Уговорне стране евентуална спорна питања настале у току реализације овог Уговора ће 
решавати мирним путем – споразумно. 

У случају немогућности споразумног решења спорних питања Уговара се надлежност 
Суда у Суботици. 

 
Члан 15. 

Уговор је сачињен у седам  истоветних примерака од којих Наручилац задржава  шест 
примерака, а Добављач један примерак. 

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

ДОБАВЉАЧ  ЗА НАРУЧИОЦА 
  Начелник Градске управе 

      

Директор,   
            
 
 
 Напомена: понуђач је дужан да попуни образац модела уговора и да овлашћено лице 
потпише и  овери, са којим потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. 
 Понуђач попуњава податке за другог понуђача или подизвођача само у случају да 
понуду подноси група понуђача или понуду подноси понуђач са подизвођачем. 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Сагласно члану 61. став 4. ЗЈН, понуђач треба да сачини понуду према упутству 
Наручиоца. 

  
1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

 
Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви документи се подносе на српском 

језику. У случају да неки докуменат издат на неком другом језику, понуђач је дужан да 
приложи оверени превод на спрском језику, од стране судског тумача. 
 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 
 

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 и контакт телефон.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Град Суботица, Градска управа, Суботица, Трг слободе 1, 

са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку добра – софтвер за кадровску евиденцију, ЈН К 
34/19- НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се може и лично предати у Градској управи, Суботица, Трг 
слободе 1, у Градском услужном центру, пријемно место 10., 11. или. или 12.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 
приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду 
пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно 
која је примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
    Понуда мора да садржи сва документа дефинисана конкурсном документацијом. 

Сви документи у понуди треба да буду повезани јемствеником, тако да се не могу 
накнадно убацивати, одстрањивати или замењивати појединачни листови, а да се видно не 
оштете листови. 

Понуду потписују особа или особе које су овлашћене да потпишу понуду у име 
подносиоца понуде.  

Понуђач доставља оригинал понуде, читко попуњен и без исправки. Уколико постоје 
исправке морају бити парафиране од лица које је потписало понуду.  

Заинтересовани понуђачи могу да изврше увид у конкурсну документацију и преузму 
са:  

- Портала јавних набавки www.ujn.gov.rs 
- Портала – интернет странице наручиоца: www.subotica.rs 
 

  3. ПАРТИЈЕ 
 

Предмет јавне набавке није обликован по партијама. 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 
 
 



Град Суботица, Градска управа, Конкурсна документација за јавну набавку добра – 
Софтвер за кадровску евиденцију, ЈН К 34/19 

33/41 

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: Град Суботица, Градска 
управа, Суботица, Трг слободе 1, са назнаком: ,,Измена понуде за јавну набавку добра – 
софтвер за кадровску евиденцију, ЈН К 34/19 - НЕ ОТВАРАТИ  или 

„ Допуна понуде за јавну набавку добра – софтвер за кадровску евиденцију, ЈН К 
34/19 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

“Опозив понуде за јавну набавку добра – софтвер за кадровску евиденцију, ЈН К 
34/19  - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

 „Измена и допуна понуде за јавну набавку добра – софтвер за кадровску 
евиденцију, ЈН К 34/19 - НЕ ОТВАРАТИ”. 
   

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 (Образац 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно 
да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 
подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(Образац 1) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке 
који ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50 %, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично 
извршење набавке поверити подизвођачу. 
 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који 
подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 
наведени у, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне 
набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, 
ради утврђивања испуњености тражених услова. 

 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

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

споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 
јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) и 2) Закона и то податке 
о:  

 члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем,  
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 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у  извршењу уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова у  складу са 
Упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или 

заједничку понуду у име задругара. 
 Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора 
о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 
набавке и уговора о јавној набавци 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. 
 Плаћање уговореног износа,  Наручилац да изврши на рачун Добављача Сукцесивно, 
Након испоруке, имплементације и извршене услуге предмета уговора, у року не дужем од  45 
дана од дана пријема исправног рачуна од стране Наручиоца.  

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева плаћање аванса. 
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. 

Регистрација фактуре се врши на број ЈБКЈС  09693 Градска управа Суботица. 
 
9.2. Захтев у погледу рока испоруке добара 
Изабрани Понуђач ће бити  обавезан да предмет уговора испоручи и имплементира у 

року до 90 дана од дана закључења уговора. 
Место испоруке је францо Наручилац. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи 

од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не 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 укупна цена без пореза на додату вредност. 

Цена по јединици мере је фиксна и не може се мењати, до коначне реализације уговора.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са 

чланом 92. Закона. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима. 
Понуда са варијантама није дозвољена.  
Попуст на понуђену цену није дозвољен. 
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11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 
ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 
САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О 
ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ 
ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства 
финансија. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити Министарство заштите животне 
средине.  

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за 
рад, запошљавање, борачка и и социјална питања. 

 
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока 
за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор објавити на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 
информацијама или појашњењима конкурсне документације - ЈН К 34/19”. 

Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације радним данима е-маилом на адресу 
javnenabavke@subotica.rs у току трајања радног времена наручиоца од 07,00 до 15,00 часова, 
примљени захтев ће се евидентирати са датумом када је примљен. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs радним 
данима након истека радног времена наручиоца, тј. након 15,00 часова, примљени захтев ће се 
евидентирати код наручиоца следећег радног дана. 
 Уколико заинтересовано лице упути захтев за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације е-маилом на адресу javnenabavke@subotica.rs данима 
када наручилац не ради (викендом или у данима државног празника) примљени зхатев ће се  
евидентирати првог следећег радног дана. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  

Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 
20. ЗЈН.  
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14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 

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

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  

 
15. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде   (Образац изјаве). 
  

16. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ 
ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 

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

17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
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 е-
маил: 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 е-
маил: 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 се може поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 
радње наручиоца, осим уколико 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 својој интернет страници, 
најкасније у року од два дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је 
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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 чл. 63. ст. 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 10 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 - 120.000 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; Град Суботица, Градска управа; јавна набавка број ЈН К 34/19;  
(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 
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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. - 159. ЗЈН.  

 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ДОСТАВЉЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 

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

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

19. ПРАВО УЧЕШЋА 
 

Право учешћа у поступку има понуђач који испуњава услове из члана 75. и 76. Закона о 
јавним набавкама и услове из конкурсне документације, а испуњеност услова доказује 
достављањем доказа према члану 77. Закона о јавним набавкама, а у складу са конкурсном 
документацијом где су услови ближе дефинисани. 

 
Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац 

може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача чија је понуда на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 

 
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, у складу са чланом 79. став 7. ЗЈН 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. ЗЈН, понуђач 

може уместо доказа, приложити своју писмену изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 

Наручилац је дужан да провери да ли су испуњени услови за примену из претходног 
става. 

 
20. УСЛОВИ И НАЧИН  ПЛАЋАЊА 

 
 Плаћање ће се вршити након сваке конкретне испоруке добара, сва плаћања вршиће се 
према испостављеним исправним рачунима са отпремницама. Максимална дужина рока за 
плаћање износи 45 дана.  

 
21. ПОВЕРЉИВОСТ 

 
 Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба да у 
горњем десном углу садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО“. 

Наручилац је дужан да у току поступка обезбеди чување поверљивих података из 
понуде у складу са чланом 14. Закона о јавним набавкама. 

Не сматрају се поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 
подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 
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22. РАЗЈАШЊЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

У циљу идентичног и потпуног разумевања свих елемената понуде Наручилац може 
тражити од понуђача додатно објашњење одређених одредби понуде. Захтеви за појашњење 
биће прослеђени у писменој форми. Понуђач је обавезан да у року од 3 (три) дана од дана 
пријема захтева за појашњење понуде, достави Комисији свој одговор у писаној форми. 
 

23. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру 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.  
 

24. ИЗМЕНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
Наручилац може да изврши измену Конкурсне документације сагласно члану 63. Закона 

о јавним набавкама. 
 
25. ПРИМЕНА ЗАКОНА 

 
Од понуђача се очекује да је упознат са свим релевантним законима, прописима, 

стандардима и техничким условима који важе у Републици Србији, нарочито Закона о јавним 
набавкама и подзаконских аката за ову област. 

 
26. ТУМАЧЕЊЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 
 
У циљу идентичног и потпуног разумевања Конкурсне документације, понуђач може 

тражити од Наручиоца појашњење одређених одредби Конкурсне документације. Захтеве за 
појашњење и одговори биће објављени у складу са чланом 63. ЗЈН. 

  
27. ОБАВЕШТЕЊЕ 
 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 
 28. РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ 
 

Рок за подношење понуде је 24.07.2019. године до 11,00 часова. 
 
Благовременим ће се сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније 

до рока из става 1. ове тачке без обзира на начин достављања. 
 

29. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

Јавно отварање понуда почеће 24.07.2019. године у просторијама Наручиоца, у 
Суботици, Трг слободе 1, са почетком у 12,00 часова, у Старој Градској кући, у канцеларији 
211-2. 

Отварању понуда могу да присуствују сва заинтересована лица. 
Пре почетка отварања понуда представници понуђача, који присуствују 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. 
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30. САДРЖАЈ ПОНУДЕ 
 

Понуда се сматра прихватљивом уколико испуњава све захтеве и услове из позива и 
конкурсне документације и ако уз тражене доказе из поглавља Упутство како се доказује 
испуњеност услова поднесе и следеће обрасце, попуњене, оверене и од стране овлашћеног лица 
потписане и друге документе: 

 
 Образац 1 – Понуда  
 Образац 2 – Структура цене 
 Образац 3 – Трошкови припреме понуде (није обавезно) 
 Образац 4 – Изјава о независној понуди  Кадровски капацитет 
 Образац 5 – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН  
 Образац 5 а – Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН за пдоизвођача 
 Модел уговора  
 Тражени докази за додатне услове 

   –   Споразум којим се понуђачи из групе понуђача међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, ако је подносилац понуде група понуђача  

          
   Понуда мора бити сачињена у складу са конкурсном документацијом. 

Обрасци који су саставни део Конкурсне документације морају бити попуњени, 
потписани и оверени печатом понуђача, за лакше попуњавање образаца, дозвољено је копирање 
истих, са истим садржајем. 

Ако понуду подноси група понуђача овлашћени представник групе понуђача потписује 
и оверава печатом обрасце, осим за које је у конкурсној одкументацији одређено да мора сваки 
члан групе понуђача да попуњава, потпише и овери. (у ком случају се обрасци фотокопирају у 
потребном броју). 
 Докази о испуњености услова могу се достављати  у неовереним копијама, а наручилац 
може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од Понуђача, чија је понуда на основу 
извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа.  
 Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа с тим да је дужан да наведе који су то докази као и навести у понуди 
интернет страницу на којој су тражени подаци јавно доступни.  
 Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе 
достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), Додатне услове 
група понуђача испуњава заједно (без подизвођача). 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, сам мора испуњавати све услове. 
 Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених 
копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 
 Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 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) Извод из регистра Агенције за привредне 
регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре. 
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 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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику. 
 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 и да је 
документује на прописани начин. 
 Сходно члану 78. ЗЈН, понуђач, који је регистрован у Регистру понуђача, доказе из 
члана 75. став 1. тачке 1)до 4) доказује достављањем Извода о регистрованим подацима из 
Регистра понуђача или навођењем интернет странице на којој се могу проверити подаци о 
регистрацији. 
 


