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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/12, 14/15 

и 68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 1.1.20/2019 из 

Плана набавки, заведене под бројем 404-406/2019-V и Решења о образовању Комисије за 

јавне набавке, за спровођење поступка јавне набавке, редни број 1.1.20/2019, заведене под 

бројем 404-406/2019-V,  припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – Компјутерски софтвер за евиденцију имовине  

ЈН бр. 1.1.20/2019 

Конкурсна документација садржи: 
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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

 

1.Подаци о Наручиоцу: 

Назив наручиоца Град Сремска Митровица, Градска управа за опште и 

заједничке послове и имовину 

Седиште наручиоца Светог Димитрија 13, Сремска Митровица 

Интернет страница наручиоца  www.sremskamitrovica.rs 

Матични број:  08898774 

ПИБ: 105935357 

  

2.Врста поступка јавне набавке: Јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале 

вредности у складу са чланом 39. ЗЈН („Службени гласник РС“, 68/15) 

 

3. Предмет јавне набавке:  

Предмет јавне набавке број: 404-406/2019-V су добра – Компјутерски софтвер за евиденцију 

имовине, (ОРН: 72212412-0; 72212610-8).        

 

4. Начин преузимања конкурсне документације: Конкурсна документација је доступна на 

Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца: 

www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke; 

 

5. Предмет набавке Компјутерски софтвер за евиденцију имовине није обликован по 

партијама. 

                             

6. Лице за контакт: Понуђач може у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, сваког радног дана у времену 

од 07,00 до 15,00 часова. Контакт телефон: 022/215-21-16, е-маил адреса:  

nabavke@sremskamitrovica.org.rs, особа за контакт Биљана Шимић Владимировић.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sremskamitrovica.rs/javnenabavke
mailto:nabavke@sremskamitrovica.org.rs


 

 

2.ВРСТЕ ДОБАРА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ,  КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ 

 

Техничке спецификације - Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета 

јавне набавке 
Предмет јавне набавке је Компјутерски софтвер за евиденцију имовине, за потребе Градских 

управа Града Сремска Митровица, а у свему према Спецификацији предмета набавке у 

конкурсној документацији. 

СОФТВЕР ЗА ПОПИС И ВОЂЕЊЕ ЕВИДЕНЦИЈЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У 

ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ 

НАЗИВ Јед.мере Кол 

Израда апликативног софтвера за 

евидентирање, чување и ажурирање свих 

података и информација о непокретној 

имовини ЈЛС у складу са Уредбом о 

евиденцији непокретности у јавној 

својини. 

АПЛИКАЦИЈА 

1.1.Одређивање параметара приступа за 

кориснике (читање података из Базе, 

ажурирање података и генерисање 

извештаја) и администраторе (активан 

приступ подацима, унос и брисање); 

 

1.2.Дефинисање изгледа и садржаја главне 

апликације, изгледа и садржаја 

апликативног прозора и дефинисање и 

контрола облика унетих података са 

контролом исправности. Апликација треба 

да буде приступачна и лака за коришћење 

(user friendly); 

 

1.3.Елементи корисничке апликације: 

-Апликација мора бити изведена као WEB 

апликација (ХТМЛ 5 компатибилна);  

-Апликација треба да садржи форме кроз 

које се омогућава уношење свих 

неопходних параметара од стране 

корисника, a према правима приступа 

истих; 

-Потребно je да одређени корисник путем 

форми, a у зависности од нивоа приступа 

могу да уносе све релевантне податке, 

како административне тако и техничке;  

-Потребно je оставити могућност да 

корисник може да интегрише и неки други 

електронски документ за сваку 

непокретност, уколико се укаже потреба; 

-Дефинисање одговарајућих нивоа 

комуникационе форме у зависности од 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

програм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



ЈНМВ 404-406/2019-V- Конкурсна документација – Компјутерски софтвер за евиденцију имовине 

страна 5 од 38 

 

нивоа захтева корисника (унос, читање 

или измена података); 

-Неопходно je омогућити табеларни 

приказ и штампање дефинисаних 

извештаја; 

-Потребно је да програм има две одвојене 

базе података - подаци о земљишту у 

јавној својини ЈЛС и подаци о објектима у 

јавној својини ЈЛС; 

-Форме за унос података о 

непокретностима морају да садрже 

најмање оне податке који су прописани 

НЕП-ЈС обрасцем; 

-Потребно је омогућити да се у програм 

могу масовно импортовати подаци нпр. из 

катастра, као и да се из њега могу масовно 

извести подаци уweb апликацију коју 

користи Републичка дирекција за имовину 

- јединствена евиденција непокретности у 

јавној својини; 

 

1.4.Апликација која се претражује треба 

да функционално и потпуно одговори на 

све постављене техничке захтеве. 

 

2.Дефинисање платформи 

-Платформа треба да je Open Source 

(програми отвореног кода), 

-Сервери базе података: MySql, 

PostgreSQL, Firebird и сл.; 

-Open Source Апликативни сервер: Linux 

Server: CentOS, OpenSUSE, Ubuntu и сл.; 

-Open Source Apache HTTP Server и сл., 
-Open Source програмски језик; 
-Програм треба да буде урађен као Web 
апликација. 

 

 

 
 

Документацију за софтвер који je предмет набавке треба предати Наручиоцу заједно 

са делом изворног кода и потпуно функционалном демо верзијом. Демо верзија се 

доставља на меморандуму Понуђача на коме су наведене приступне шифре демо 

верзије софтвера. Наручилац део изворног кода може користити само интерно, без 

права уступања или продаје трећим лицима. Функционалност демо верзије са делом 

изворног кода оцењиваће се у склопу Извештаја о стручној оцени понуда. 

 

Рок за имплементацију израђеног софтвера на серверу je 20 дана, од дана закључења 

уговора. Рок за извршење осталих услуга: прављење база података о непокретностима у 

јавној својини општине Сремска Митровица на основу података Републичког геодетског 

завода и спровођење обуке за коришћење софтвера је 60 дана од закључења уговора. 

 

Обавеза понуђача je умрежавање електронских података о непокретностима у јавној својини 
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једнице локалне самоуправе из базе РГЗ-а са набављеним софтвером. Наручилац ће поднети 

захтев локалној Служби за катастар непокретности за издавање података у електронском 

облику (Excel формат) о непокретностима у јавној својини или чији je корисник општина 

Сремска Митровица. 

 
 

Обавеза понуђача je дводневна обука  администратора базе,  чланова општинског радног 

тима за попис имовине и евентуално екстерно ангажованих пописивача за попис имовине 

која ће се реализовати у просторијама наручиоца који ће обезбедити адекватне услове за 

одржавање обуке. 

 

Обавеза понуђача је и израда адекватног Корисничког упутства са прилозима и детаљним 

објашњењима намењеним корисницима и администраторима базе. Упутство дефинише 

начин употребе и коришћења базе на свим корисничким нивоима (штампани и електронски 

примерак) и прилагођен je ефикасној употреби од стране Наручиоца. 

 

Пружање правне саветодавне помоћи: 

Обавеза понуђача je и пружање правне саветодавне помоћи члановима Општинског радног 

тима за попис имовине у вези са решавањем проблема који се могу јавити током спровођења 

пописа непокретности у јавној својини. Понуђач je у обавези да саветодавну помоћ пружа 

најдуже годину дана од дана закључења уговора. 

 

Одржавање: 

Одржавање се састоји од редовног и интервентног одржавања. 

Редовно одржавање се изводи на свака 3 месеца прве године и по позиву у случају додатних 

захтева (могућност надоградње уговорене верзије софтвера) и уходавања корисника 

(преферирано je даљинско одржавање путем WEB-a са свим сигурносним протоколима). 

Редовно одржавање подразумева оптимизацију процедура и упита, анализу грешака, њихово 

отклањање, бекап базе и софтвера; 

Интервентно одржавање се односи на решавање критичних проблема у финкционисању 

система. Време одзива за интервентно одржавање je 3 сата (даљинским приступом) или 

48сати (физичким приступом); 
 

У периоду од најмање 12 месеци од имплементације и пуштања апликације у рад 

одржавање софтвера je бесплатно. 

 

Квалитет 

Набавка софтвера/програма мора да се врши у складу са прописима и добрим обичајима, 

те понуђач у извршавању мора да поступа са пажњом доброг привредника и да на сваки 

начин штити интересе Наручиоца, као и да избегава свако поступање којим би 

проузроковао штету. 

Сва остала питања биће детаљније регулисана уговором. 

 

Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 

Понуђач гарантује под материјалном и кривичном одговорношћу да ће приликом испоруке 

софтвера/програма поступати у складу са прописима, добрим обичајима, са пажњом доброг 

привредника и да ће на сваки начин штитити интересе Наручиоца, као и да ће избегавати 

свако поступање којим би проузроковао штету.  

Гарантни рок за програм је 12 месеци од дана завршетка испоруке програма, а подразумева 

бесплатно одржавање програма, као и прилагођавање евентуалним законским променама. То 

значи да ће током овог периода све неправилности у раду програма које корисник пријави 

бити отклоњене без надокнаде. Такође, уколико буде законских измена током овог периода, 

које захтевају измену програма, програм ће бити прилагођен закону без надокнаде. 
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Контролу извршења уговора испред Градске управе вршиће надлежно Одељење за 

имовинско-правне послове. 

 

Рок извршења  

Рок за имплементацију израђеног софтвера на серверу je 20 дана, од дана закључења 

уговора. Рок за извршење осталих услуга: прављење база података о непокретностима у 

јавној својини општине Сремска Митровица на основу података Републичког геодетског 

завода и спровођење обуке за коришћење софтвера је 60 дана од закључења уговора. 

 

 

Место испоруке 

Место испоруке: Светог Димитрија број 13, Сремска Митровица.  

 

 

 

3.ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ - НЕМА 
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4.УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВЕДНОСТИ  ИЗ 

чл.75 и 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 

 

4.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈНМВ (члан 75. Закона) 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и то: 

 

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

ст. 1. тач. 1) Закона); ДОКАЗ:  за правно лице-извод из регистра Агенције за привредне 

регистре или извод из регистра надлежног Привредног суда; за  предузетника- извод из 

регистра Агенције за привредне регистре. 

 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); ДОКАЗ: за правно лице-извод из казнене 

евиденције; (1) законски заступник-уверење надлежне полицијске управе  МУП-а; (2) правно 

лице-уверење надлежног суда; за предузетника-извод из казнене евиденције - уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а;  

а)Казнену евиденцију води првостепени суд на чијем подручју је седиште домаћег правног 

лица за кривична дела против привреде, против животне средине, примања или давања мита, 

кривично дело преваре: (Основни суд –кривична дела предвиђена казна ≤10 година; Виши 

суд ≥10 година – доказ-  уверење Основног суда и уверење Вишег суда на чијем подручју је 

седиште правног лица- не старије од два месеца пре отварања понуда);  

б) кривична дела организованог криминала надлежан увек – Виши суд у Београду- уверење 

Вишег суда у Београду - не старије од два месеца пре отварања понуда); 
 

3) брисана је (Закон о изменама и допунама ЗЈН „Сл. гласник РС“,бр. 68/2015) 

  

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. 

тач. 4) Закона); ДОКАЗ: за правно лице - уверење Пореске управе Министарства 

финансија и привреде (порези и доприноси) и уверење локалне самоуправе (изворни локални 

јавни приходи) - не старије од два месеца пре отварања понуда;  за предузетника – уверење 

Пореске управе Министарства финансија и привреде (порези и доприноси) и уверење 

локалне самоуправе (изворни локални јавни приходи) - не старије од два месеца пре 

отварања понуда; 

 

Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе  које 

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

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

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). ДОКАЗ: Попуњен образац 8. 

 

4.1.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈНМВ (члан 76. Закона) И 

ДОКАЗИВАЊЕ  ДОДАТНИХ УСЛОВА   

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити и додатне услове 

за учешће у поступку јавне набавке дефинисане у следећој табели, а испуњеност додатних 

услова понуђач доказује достављањем следећих доказа: 

 



 

 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  

Доказ: Потврда Народне банке Србије да 

понуђач у периоду од 12 месеци пре 

објаве позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки није био 

неликвидан, с тим да понуђач није у 

обавези да доставља овај доказ уколико 

су подаци јавно доступни на интернет 

страници Народне банке Србије у том 

случају понуђач на свом меморандуму 

наводи доказ и интернет страну на којој 

су наведени подаци доступни.  

 

 

 

Да понуђач у периоду од 12 месеци пре 

објављивања позива за подношење 

понуда на Порталу јавних набавки није 

био неликвидан нити један дан. 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ Понуђач доказује доставом: попуњен и 

потписан (Образац 11) „Списак 

најважнијих испоручених добара“, израда 

и инсталација софтвера за евиденцију 

непокретности у јавној својини и то да је 

понуђач имао најмање један реализован 

уговор. 
НАПОМЕНА: УЗ ОБРАЗАЦ „СПИСАК 

НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА“ 

ОБАВЕЗНО ПРИЛОЖИТИ:  

-ПОТВРДЕ РЕФЕРЕНТНИХ НАРУЧИЛАЦА ЗА 

НАРУЧИОЦЕ КОЈИ СУ НАВЕДЕНИ У 

ОБРАСЦУ „СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ 

ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА“. (ПОТВРДЕ 

НАРУЧИЛАЦА МОРАЈУ БИТИ НА 

ОРИГИНАЛНОМ ОБРАСЦУ „ПРИЛОГ 1 -

ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ/МОГУ 

ФОТОКОПИЈЕ и ФОТОКОПИЈА УГОВОРА. 

Ова два обрасца налазе се као саставни део 

конкурсне документације. 

 

 

 

Да понуђач има најмање један реализован 

Уговор са локалном самоуправом у вези 

са израдом и инсталацијом софтвера за 

евиденцију непокретности у јавној 

својини. 

 

3. КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ Фотокопије Уговора о раду или уговора о 

радном ангажовању (уколико је лице 

уговорно ангажовано код понуђача) и 

копију дипломе за наведену програмерску 

струку или уверења о стеченом 

образовању програмерске струке. 

 Потребно је да понуђач испуњава услове 

кадровског капацитета и то: 

 

а)Да располаже довољним кадровским 

капацитетом за извршење предметне 

набавке и то да има у радном односу или 

по основу радног ангажовања најмање 3 

радника, од којих је минимум 1 радник 

програмерске струке. 
 

 

4.1.3. УСЛОВИ КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ ПОДИЗВОЂАЧ И ДОКАЗ У СКЛАДУ СА 

чл. 80. Закона 

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов 

из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће Понуђач извршити преко 

подизвођача.  

  

4.1.4. УСЛОВИ  КОЈЕ МОРА ДА ИСПУНИ СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ 

ПОНУЂАЧА  И ДОКАЗИ У СКЛАДУ СА чланом 81. Закона 
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Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 

заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

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

4.2. ДОКАЗИВАЊЕ УСЛОВА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

4.2.1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 10 изјаве 

понуђача), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава 

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

документацијом. 

 

            Услов из члана 75. ст. 2. – Доказ: Потписан и оверен Образац изјаве (Образац 8). 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико понуду 

подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

понуђача из групе понуђача.  

 

Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача. Уколико Изјаву 

потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз 

понуду доставити овлашћење за потписивање. 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави 

Изјаву подизвођача (Образац 10а), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача.  

 

            Наручилац може пре доношења Одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености обавезних услова. 

 

Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне 

регистре не морају да доставе доказ о испуњености услова из члана 75. ст. 1. тач. 1 до 4 ЗЈН, 

сходно чл. 78. ЗЈН-а. 

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. 

             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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5. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

  

5.1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА - СВЕ ЕЛЕМЕНТЕ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР, КОЈИ МОРАЈУ 

БИТИ ОПИСАНИ И ВРЕДНОСНО ИЗРАЖЕНИ, КАО И МЕТОДОЛОГИЈУ ЗА 

ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНАТ КРИТЕРИЈУМА КОЈА ЋЕ 

ОМОГУЋИТИ НАКНАДНУ ОБЈЕКТИВНУ ПРОВЕРУ ОЦЕЊИВАЊА ПОНУДА  

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „НАЈНИЖА 

ПОНУЂЕНА ЦЕНА“.  

 

5.2.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 

 

Када постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом, Наручилац ће изабрати 

Понуђача који је понудио краћи рок испоруке добара. 

            Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није 

могуће донети Oдлуку 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. Извлачење путем жреба 

наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача и 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 о извлачењу путем жреба. 
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    6. ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ         

                                                                                                                          Образац 1 

6.1. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

  
Понуда број _____ од _______ 2019. године за јавну набавку добара: Компјутерски софтвер 

за евиденцију имовине, ЈН број: 404-406/2019-V. 

 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив Понуђача _______________________________________________________________________                                               
(пословно име или скраћени назив из одговарајућег регистра) 

 

Седиште и адреса Понуђача: ______________________________________ 

 

Овлашћено лице (потписник Уговора) и функција _______________________________ 

 

Особа за контакт: _________________________________ 

 

Телефон: _________________________ 

 

Телефакс: ________________________ 

 

Електронска пошта: ____________________ 

 

 

Жиро-рачун: ____________________ банка __________________ 

 

Матични број: __________________ 

 

Порески идентификациони  број: ___________________ 

 

 

Заокружити врсту правног лица:а) Микро; б) Мало; в) Средње; г) Велико; д) Физичко лице;    

 

2) Понуду подносимо на начин: 

а) самостално                   б) заједничка понуда                ц) са подизвођачем 
Назив/име подизвођача Проценат укупне вредности набавке 

који ће се поверити подизвођачу (не 

може бити већи од 50%) 

Део предмета набавке који ће се 

извршити преко подизвођача 

   

 

1)ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ И СТРУКТУРА ЦЕНА:  Понуда за јавну набавку 

добара – Компјутерски софтвер за евиденцију имовине, у складу са захтевом и упутством за 

подношење понуде: 
 



 

 

НАЗИВ Јед.мере Кол. 

Израда апликативног софтвера за евидентирање, чување и 

ажурирање свих података и информација о непокретној имовиниЈЛС 

у складу са Уредбом о евиднецији непокретности у јавној својини. 

АПЛИКАЦИЈА 

1.1.Одређивање параметара приступа за кориснике (читање података 

из Базе, ажурирање података и генерисање извештаја) и 

администраторе (активан приступ подацима, унос и брисање) 

1.2.Дефинисање изгледа и садржаја главне апликације, изгледа и 

садржајаапликативног прозора и дефинисање и контрола облика 

унетих података са контролом исправности. Апликација треба да 

буде приступачна и лака за коришћење (user friendly) 

1.3. Елементи корисничке апликације: 

- Апликација мора бити изведена као WEB апликација (ХТМЛ 5 

компатабилна)  

-Апликација треба да садржи форме кроз које се омогућава уношење 

свих неопходних параметара од стране корисника, a према правима 

приступа истих, 

- Потребно je да одређени корисник путем форми, a у зависности од 

нивоа приступа могу да уносе све релевантне податке, како 

административне тако и техничке, 

- Потребно je оставити могућност да корисник може да интегрише и 

неки други електронски документ за сваку непокретност, уколико се 

укаже потреба, 

- Дефинисање одговарајућих нивоа комуникационе форме у 

зависности од нивоа захтева корисника (унос, читање или измена 

података), 

- Неопходно je омогућити табеларни приказ и штампање 

дефинисаних извештаја 

- Потребно је да програм има две одвојене базе података- подаци о 

земљишту у јавној својини ЈЛС и подаци о објектима у јавној 

својини ЈЛС 

- Форме за унос података о непокретностима морају да садрже 

најмање оне податке који су прописани НЕП-ЈС образцем. 

- Потребно је омогућити да се у програм могу масовно импортовати 

подаци нпр. из катастра, као и да се из њега могу масовно извести 

подаци уweb апликацију коју користи Републичка дирекција за 

имовину - јединствена евиденција непокретности у јавној својини. 

1.4. Апликација која се претражује треба да функционално и 

потпуно одговори на све постављене техничке захтеве. 

2. Дефинисање платформи 

- платформа треба да je Open Source (програми отвореног кода), 

- сервери базе података: MySql, PostgreSQL, Firebird и сл.; 

- Open Source Апликативни сервер: Linux Server: CentOS, 

OpenSUSE, Ubuntu и сл.; 

- Open Source Apache HTTP Server и сл., 
- Open Source програмски језик; 
- Програм треба да буде урађен као Web апликација. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

програм 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 
УКУПНА ЦЕНА СОФТВЕРА/ПРОГРАМА (БЕЗ ПДВ-а) ....................._______________ динара. 

ПДВ..........................................................................................................________________ динара. 

УКУПНА ЦЕНА СОФТВЕРА/ПРОГРАМА (СА ПДВ-ом) ...............________________ динара. 
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Рок и начин плаћања: Плаћање ће се вршити након испоруке добара у року од 45 дана од 

пријема исправне фактуре у седишту Наручиоца, а по претходно уредно регистрованој 

фактури у Централном регистру фактура.  

Рок важења понуде (минималан рок 40 дана од дана отварања понуда) _______ дана од 

дана отварања понуда. 

Рок испруке: Рок за имплементацију израђеног софтвера на серверу је (максимално 20 дана) 

______ дана од дана закључења Уговора. 

Рок за извршење осталих услуга: прављење база података о непокретностима у јавној 

својини општине Сремска Митровица на основу података Републичког геодетског завода и 

спровођење обуке за коришћење софтвера (60 дана) _______ дана од дана закључења 

Уговора. 

Гарантни рок (не краће од 12 месеци) ______ месеци по имплементацији и пуштању 

апликације у рад. Понуђач може ставити и дужи гарантни рок. Гарантни рок подразумева и 

бесплатно одржавање. 

Место и начин испоруке: Град Сремска Митровица, Градска управа за опште и заједничке 

послове и имовину, ул. Светог Димитрија бр. 13. 

 

Цене се не могу увећати током трајања Уговора. 

Цена треба да буде изражена тако да обухвати све трошкове које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке. 

Извршене услуге фактурисаће се по ценама датим у „Обрасцу структуре цене“ односно 

према важећем ценовнику. 

 

НАПОМЕНА: Понуђена цена мора бити исказана у динарима и не може бити нижа од 0,01 

динара (заокружује се на две децимале).   

 

 

 

 

У __________________________ 

Дана________________________ 

                                                                                                                              ПОНУЂАЧ 

 

                                                                                                               ________________________                                                                                                                                           

                                                                                                      (име и презиме овлашћеног лица) 

 

                                                                                                             _________________________ 

                                                                                                                (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 
 

 

Напомена:  

Образац понуде Понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени.  

Уколико Понуђачи подносе заједничку понуду, група Понуђача може да се определи да образац понуде 

потписују сви Понуђачи из групе Понуђача или група Понуђача може да одреди једног Понуђача из групе који 

ће попунити и потписати образац понуде. 

 

 

 



 

 

Образац 2. 

 

6.1а. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О АНГАЖОВАЊУ ПОДИЗВОЂАЧА 

(СПИСАК ПОДИЗВОЂАЧА КОЈЕ ЈЕ ПОНУЂАЧ УКЉУЧИО У ПОНУДУ) 

За реализацију јавне набавке, ангажоваћемо следеће подизвођаче: 

 

Ред. 

бр. 
НАЗИВ ПОДИЗВОЂАЧА 

Проценат набавке који је 

поверен подизвођачу (мах 

50%) 

ДЕО ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ КОЈИ ВРШИ 

 
 

1. 

   

 
 

2. 

   

    

 

У_________________________ 

Датум:    _______________                      ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                              ____________________________________ 

         ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

                                     ____________________________________ 

                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА. 
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Образац 3. 

 
6.1б. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 

 

Назив подизвођача 

 

Наслов и седиште подизвођача 
 

 

Одговорна особа 
 

 

Особа за контакт 
 

 

Телефон 
 

 

Телефакс 
 

 

Е-маил 
 

Текући рачун подизвођача 
 

Матични број подизвођача 
 

Порески број подизвођача – ПИБ 
 

ПДВ број подизвођача 
 

  

        ОБРАЗАЦ КОПИРАТИ У ПОТРЕБНОМ БРОЈУ КОПИЈА ЗА ВЕЋИ БРОЈ ПОДИЗВОЂАЧА 

 

Датум:    _______________           ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                              ____________________________________ 

       ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

                                                                              ____________________________________ 

 

 

НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ПОДИЗВОЂАЧА. 

 

 

 



 

 

Образац 4. 

 
6.1в. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЧЛАНУ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

  

 

Назив члана групе понуђача  

Седиште и адреса члана групе 

Понуђача 
 

Одговорно лице члана групе 

(потписник уговора) 
 

Особа за контакт  

Телефон  

Телефакс  

Е-маил  

Текући рачун предузећа и банка  

Матични број понуђача  

Порески број предузећа – ПИБ  

ПДВ број  

 

* Податке оверава члан групе понуђача. Фотокопирати образац у потребном броју за 

сваког члана групе понуђача. 

 

 

Датум:    _______________        ИМЕ И ПРЕЗИМЕ ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

                ____________________________________ 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА  

                         ___________________________________ 

 

 

 

 

НАПОМЕНА: ПОПУЊАВА СЕ САМО У СЛУЧАЈУ АНГАЖОВАЊА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА. 
 

 

                                                                   

                                                                                                                                      



 

 

Образац  5. 

 

6.2.  С П Е Ц И Ф И К А Ц И Ј А -  КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ 

ИМОВИНЕ, ЈНМВ број: 404-406/2019-V  

Ред. 

бр. 
НАЗИВ СОФТВЕРА/ПРОГРАМА  Кол. 

УКУПНА ЦЕНА 

СОФТВЕРА 

 (без ПДВ-а) 

 

УКУПНА ЦЕНА 

СОФТВЕРА 

 (са ПДВ-ом) 
1 2 3 4 5 

1. Израда апликативног софтвера за 

евидентирање, чување и ажурирање 

свих података и информација о 

непокретној имовиниЈЛС у складу са 

Уредбом о евиднецији непокретности 

у јавној својини. 

АПЛИКАЦИЈА 

1.1.Одређивање параметара приступа 

за кориснике (читање података из 

Базе, ажурирање података и 

генерисање извештаја) и 

администраторе (активан приступ 

подацима, унос и брисање) 

1.2.Дефинисање изгледа и садржаја 

главне апликације, изгледа и 

садржајаапликативног прозора и 

дефинисање и контрола облика 

унетих података са контролом 

исправности. Апликација треба да 

буде приступачна и лака за 

коришћење (user friendly) 

1.3. Елементи корисничке 

апликације: 

- Апликација мора бити изведена као 

WEB апликација (ХТМЛ 5 

компатабилна)  

-Апликација треба да садржи форме 

кроз које се омогућава уношење свих 

неопходних параметара од стране 

корисника, a према правима приступа 

истих, 

- Потребно je да одређени корисник 

путем форми, a у зависности од нивоа 

приступа могу да уносе све 

релевантне податке, како 

административне тако и техничке, 

- Потребно je оставити могућност да 

корисник може да интегрише и неки 

други електронски документ за сваку 

непокретност, уколико се укаже 

потреба, 

- Дефинисање одговарајућих нивоа 

комуникационе форме у зависности 

од нивоа захтева корисника (унос, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
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читање или измена података), 

- Неопходно je омогућити табеларни 

приказ и штампање дефинисаних 

извештаја 

- Потребно је да програм има две 

одвојене базе података- подаци о 

земљишту у јавној својини ЈЛС и 

подаци о објектима у јавној својини 

ЈЛС 

- Форме за унос података о 

непокретностима морају да садрже 

најмање оне податке који су 

прописани НЕП-ЈС образцем. 

- Потребно је омогућити да се у 

програм могу масовно импортовати 

подаци нпр. из катастра, као и да се 

из њега могу масовно извести подаци 

уweb апликацију коју користи 

Републичка дирекција за имовину - 

јединствена евиденција 

непокретности у јавној својини. 

1.4. Апликација која се претражује 

треба да функционално и потпуно 

одговори на све постављене техничке 

захтеве. 

2. Дефинисање платформи 

- платформа треба да je Open Source 

(програми отвореног кода), 

- сервери базе података: MySql, 

PostgreSQL, Firebird и сл.; 

- Open Source Апликативни сервер: 

Linux Server: CentOS, OpenSUSE, 

Ubuntu и сл.; 

- Open Source Apache HTTP Server и 

сл., 
- Open Source програмски језик; 
- Програм треба да буде урађен као 
Web апликација. 
 

УКУПНО БЕЗ ПДВ-а И СА ПДВ-ом:   

 

Цена: У цену су урачунати сви трошкови. 

Јединичне цене наведене у Обрасцу структуре цене не могу се увећавати током трајања 

Уговора.  
У __________________________ 

Дана________________________                                                                                   ПОНУЂАЧ 

 

                                                                                                       __________________________                                                                                                                                           

                                                                                                     (име и презиме овлашћеног лица) 

                                                                                                       ___________________________ 

                                                                                                             (потпис овлашћеног лица) 
 

Упутство за попуњавање: Образац структуре цене Понуђач мора да попуни и потпише чиме потврђује да су 

подаци који су у обрасцу наведени истоветни са подацима из обрасца понуде, у супротном понуда се одбија. 

  



 

 

Образац 6. 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр 

124/12, 14/15 и 68/15) и чланом 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

("Службени гласник РС", бр 86/15), Комисија за јавне набавке мале вредности, Наручиоца, 

припремила је Понуђачу:  

 

6.3. ОБРАЗАЦ  ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ   

 
У обрасцу трошкова припрема понуде могу бити приказани трошкови израде узорка 

или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама Наручиоца и трошкови 

прибављања средстава обезбеђења. 

 

Ред. 

бр. 
Врста  трошкова Износ без ПДВ-а Износ са ПДВ-ом 

1.    

2.    

    

    

                                   УКУПНО:   

 EIM 

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. 

ČINDOKAZIVANJA ISPUNJENOSTI USLOVA 
НАПОМЕНА: Достављање ове изјаве није обавезно. 

 

У __________________________ 

Дана________________________ 

                                                                                                                       ПОНУЂАЧ 

                                                                                                                                                                         

_______________________________                 

                                                                                                     (име и презиме овлашћеног лица) 

                                                                                                       

                                                                                                     __________________________                                                                                                                                           

                                                                                                            (потпис овлашћеног лица) 

 

 



 

 

Образац 7.  

        

    На основу члана 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр 124/12, 

14/15 и 68/15) и чланом 13. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова ("Службени гласник 

РС", бр 86/15), Комисија за јавне набавке мале вредности Наручиоца, предвидела је 

Понуђачима следећу: 

 

 

6.4. ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

Којом (Понуђач),  ___________________________________________из __________________  

                                      (име Понуђача  -  назив предузећа, радње из АПР) 

са седиштем у ул. ______________________бр. _______, матични број__________________ 

 

 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке мале вредности добара, број: 404-406/2019-V – Компјутерски 

софтвер за евиденцију имовине, поднео независно, без договора са другим Понуђачима 

или заинтересованим лицима. 

 

 

У __________________________ 

Дана________________________ 

                                                                                                             ПОНУЂАЧ 

 

                                                                                            ____________________________                                                                                                                                           

                                                                                           (име и презиме овлашћеног лица) 

 

                                                                                              __________________________ 

                                                                                                 (потпис овлашћеног лица) 

 

 

 

 

 

 

 
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, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 

Понуђача из групе Понуђача. 

 

 

 



 

 

Образац 8. 

 

 
6.5. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ 

ПРОПИСА 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА 

 
 

 

Изјављујем под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да сам  при 

подношењу понуде у поступку јавне набавке добара, број: 404-406/2019-V – 

Компјутерски софтвер за евиденцију имовине, поштовао обавезе које произилазе из 

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

средине, као и да Понуђач нема забрану обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (члан 75.став 2. ЗЈН).  

   

   

Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача.  

 

 

 

 

 

 

 

У ____________________                                                                             ПОНУЂАЧ 

 

Дана, ________________ год.                               ________________________ 

                                                           (име и презиме овлашћеног лица) 

                                                                                                   ________________________ 

                                                                     (потпис овлашћеног лица) 
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Образац 9. 

                                                                                             Попуните и потписом потврдите 

                                                                                                     да прихватате овај модел уговора 

 Република Србија 

Аутономна Покрајина Војводина 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И  

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ 

Број: 404-406/2019-V 

Дана: ______ .2019. године 

СРЕМСКА МИТРОВИЦА 
 

 

7. М О Д Е Л    У Г О В О Р А 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА – КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР ЗА ЕВИДЕНЦИЈУ 

ИМОВИНЕ 
 

Закључен у Сремској Митровици између: 
 

1. Града Сремска Митровица, Градске управе за опште и заједничке послове и 

имовину, Светог Димитрија 13, шифра делатности: 8411, матични број: 08898774, 

ПИБ:105935357, ЈБКЈС: 66999, рачун: 840-26640-39, МФ-Управа за трезор, коју заступа 

начелник Мирослав Јокић, спец.крим. (у даљем тексту: Наручилац)  с' једне стране и 
 

 

2. ______________________________________________________ из _______________, 

ул._____________, број:______,  шифра делатности: ________, матични број: 

_______________, ПИБ: _______________, рачун:____________________, код 

______________________банке, кога заступа овлашћено лице_________________________ (у 

даљем тексту: Понуђач) с' друге стране. 
 

 

и са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима: 

   (1.Понуђач наступа са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима ..................................., ул 

........ из ............., који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:...............................................; 

2.Понуђач наступа са понуђачима из групе понуђача/са подизвођачима ..................................., ул ........ 

из ............., који ће делимично извршити предметну набавку, у делу:.......................................................). 

     ако Понуђач учествује у групи Понуђача прецртати „са подизвођачима“, ако наступа  

 са подизвођачима прецртати „са понуђачима из групе понуђача“ и попунити податке. 

  

  

Да је Наручилац на основу члана 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 

број: 124/12, 14/15 и 68/15) и Позива за подношење понуда у поступку јавне набавке мале 

вредности, број 404-406/2019-V, јавна набавка добара – Компјутерски софтвер за 

евиденцију имовине. 

- објављеног на Порталу јавних набавки ______.2019. године спровео поступак јавне 

набавке мале вредности добара према конкурсној документацији број 404-406/2019-V 

(у даљем тексту: Конкурсна документација), 

- да је Понуђач доставио прихватљиву понуду број ___________ од_______ 2019. године  

(у даљем тексту: Понуда) која је саставни део овог уговора,  

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

додели уговора Вршилац услуга, под бројем 404-406/2019-V, од ________2019. године 

(попуњава Наручилац). 
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Члан  1. 
Предмет овог Уговора је јавна набавка – КОМПЈУТЕРСКИ СОФТВЕР ЗА 

ЕВИДЕНЦИЈУ ИМОВИНЕ, за попис и вођење евиденције непокретности у јавној својини 

Града Сремска Митровица, за потребе наручиоца, која је додељена Понуђачу по 

спроведеном поступку за јавне набавке мале вредности, у складу са понудом бр. ______ од 

_______ 2019. године према конкурсној документацији и понуди Добављача. 

         Предмет набавке је набавка софтвера, као вид техничке подршке за вођење евиденције 

непокретности у јавној својини Града Сремска Митровица и пружање техничке подршке за 

одржавање софтвера. 
 

Члан  2. 
Обавеза Добављача након закључења уговора je: 

-Инсталација софтвера на сервер који ће за ту намену обезбедити Град Сремска Митровица; 

-Умрежавање електронских података о непокретностима у јавној својини чији je корисник 

јединица локалне самоуправе из базе РГЗ-а са набављеним софтвером и прављење базе 

података о општинској имовини; 

-Дводневна обука за корисникесофтвера (администратора базе, чланове општинског радног 

тима за попис имовине и екстерно ангажоване пописиваче за попис имовине) која ће се 

реализовати у просторијима Наручиоца који ће обезбедити адекватне услове за обуку; 

-Израда адекватног Корисничког упутства са прилозима и детаљним објашњењима 

намењеним корисницима и администраторима базе; 

-Пружање правне саветодавне помоћи члановима Општинског радног тима за попис имовине 

у вези са решавањем проблема који се могу јавити током спровођења пописа непокретности 

у јавној својини. Понуђач je у обавези да саветодавну помоћ пружа најдуже годину дана од 

дана закључења уговора. 

-Редовно одржавање, које се изводи на свака 3 месеца прве године и пo позиву у случају 

додатних захтева (могућност надоградње уговорене верзије софтвера) и уходавања корисника 

(преферирано je даљинско одржавање путем WEB-a са свим сигурносним протоколима). 

Редовно одржавање подразумева оптимизацију процедура и упита, анализу грешака, њихово 

отклањање, бекап базе и софтвера и беслатно је годину дана од момента закључења уговора; 

-Интервентно одржавање се односи на решавање критичних проблема у финкционисању 

система. Време одзива за интервентно одржавање je 3 сата (даљинским приступом) или 

48сати (физичким приступом). 

 

Обавеза Наручиоца је да након закључења уговора поднесе захтев локалној Служби за 

катастар непокретности за издавање података у електронском облику (Excel формат) о 

непокретностима у јавној својини чији je корисник Град Сремска Митровица на основу којег 

ће Добављач креирати базу непокретности у јавној својини ЈЛС. 
 

Члан  3. 

Уговорне стране сагласно утврђују вредност овог уговора у износу од ________ 

динара без ПДВ-а, односно _________ динара са ПДВ-ом. 

Укупна цена обухвата набавку програма/софтвера, одржавање програма и обуку 

запослених за коришћење програма. 

Плаћање по овом уговору биће вршено по следећој динамици:  по достављању 

програма/софтвера наручиоцу од стране добављача.  

Наручилац  ће доспеле обавезе за плаћање испоручених добара уплатити на рачун 

Понуђача у року од 45 дана од пријема исправне фактуре у седишту Наручиоца, а по 

претходно уредно регистрованој фактури у Централном регистру фактура.  

У предметну цену урачунати су сви трошкови које Добављач има приликом извршења јавне 

набавке. 

Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача. 

Цена одређена у овом уговору је фиксна и не може се мењати. 
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                                                             Члан 4. 

У име и за рачун Наручиоца надзор над функционисањем софтвера вршиће надлежно 

Одељење за имовинско-правне послове. 

Контролу расположивих средстава по овом уговору, односно утрошак средстава, 

провере усаглашености уговорених и фактурисаних цена, вршиће лице запослено на 

пословима праћења извршења уговора. 

Добављач гарантује под материјалном и кривичном одговорношћу да ће приликом 

испоруке софтвера/програма поступати у складу са прописима, добрим обичајима, са 

пажњом доброг привредника, да на сваки начин штити интересе Наручиоца, као и да 

избегава свако поступање којим би проузроковао штету.  

Гарантни рок за програм је _____ месеци (минималано 12 месеци) од дана завршетка 

испоруке програма, а подразумева бесплатно одржавање програма, као и прилагођавање 

евентуалним законским променама. То значи да ће током овог периода све неправилности у 

раду програма које корисник пријави бити отклоњене без надокнаде. Такође, уколико буде 

законских измена током овог периода, које захтевају измену програма, програм ће бити 

прилагођен закону без надокнаде. 

 

Члан  5. 

Добављач је дужан да на дан потписивања уговора достави средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити 

евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити 

оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити 

достављено попуњено и оверено менично овлашћење (менично овлашћење јесте саставни 

део конкурсне документације – Образац 13. - У ДВА ПРИМЕРКА), са назначеним 

износом од 10% од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена 

копија картона депонованих потписа који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу. Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

рока за коначно испуњење уговорних обавеза понуђача која су предмет обезбеђења.  

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 

Члан  6. 

Рок за имплементацију израђеног софтвера на серверу je _______ дана (максималан 

рок је 20 дана) од дана закључења уговора. 

           Рок за извршење осталих услуга: прављење база података о непокретностима у јавној 

својини Града Сремска Митровица на основу података Републичког геодетског завода и 

спровођење обуке за коришћење софтвера је ______ дана (максималан рок је 60 дана) од 

дана закључења уговора. 

Извршење предметног добра мора се извршити у складу са важећим прописима, 

добрим пословним обичајима, испоручилац у извршавању мора да поступа са пажњом 

доброг привредника, да на сваки начин штити интересе Наручиоца, као и да избегава 

свако поступање којим би проузроковао штету. 

У случају неизвршавања уговорних обавеза сходно одредбама овог уговора, свака 

уговорна страна има право да откаже Уговор са отказним роком од 15 дана од дана 

достављања писменог отказа другој уговорној страни. 

 

Члан  7. 
 Уговорне стране су сагласне да се цене из понуде не могу мењати у уговореном 

периоду. 

 

Члан  8. 
          Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана потписивања овог Уговора.   
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          Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, реализоваће се највише до износа 

средстава која ће бити одобрена у тој буџетској години. 

  Утрошком уговорених средстава Наручиоца за предметну набавку, овај Уговор 

престаје да важи, о чему ће Наручилац писменим путем обавестити Понуђача. 

  

Члан  9. 
            За све што није регулисано овим Уговором примењиваће се одредбе Закона који 

регулишу облигационе односе, као и други прописи који регулишу ову материју. 

 

Члан  10. 

 Уговорне стране су сагласне да евентуалне спорове настале по овом Уговору решавају 

споразумно, а уколико то не буде могуће, надлежан је суд у Сремској Митровици. 

 

Члан 11. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свака страна задржава по 

3 (три) примерка. 

 

 
 

 

 

           ПОНУЂАЧ                                   НАРУЧИЛАЦ 

______________________________                  ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА 

_____________________________            Градска управа за опште и заједничке послове и 

                                                                                                                имовину 

 

 ________________________________                       _______________________________ 

               __________________                                                             Начелник                                   

      _____________________________                                Мирослав Јокић, спец. крим.    
 

 
 

 

 
  
 
 
 

 
 

 
 

 

   

 



 

 

 
8.УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
8.1. ЈЕЗИК ПОНУДЕ 

Понуђач доставља понуду и осталу документацију која се односи на понуду 

искључиво на српском језику. 

 Употреба печата у обрасцима из конкурсне документације и Моделу Уговора није 

обавезна. 

 

8.2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште, на адресу Наручиоца, са 

напоменом  „Понуда за јавну набавку мале вредности добара – Компјутерски софтвер за 

евиденцију имовине, број: 404-406/2019-V“–не отварати. 

Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, а на 

полеђини коверте или на кутији назив и адреса Понуђача. 

У случају да понуду подноси група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се 

ради о групи Понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране Наручиоца у року 

(дан и сат) наведеном у позиву за подношење понуда и поглављу 1 ове конкурсне 

документације. 

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. 

Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете после рока из претходног 

става. 

Понуда мора да садржи: 

- све доказе о испуњености обавезних и додатних услова ( „4. Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 

услова“),  

и обрасце дефинисане конкурсном документацијом (Обрасци морају бити попуњени, а 

сваки ОБРАЗАЦ потписан од стране одговорног лица).  

Споразум о заједничком наступању – доставља се само у случају подношења заједничке 

понуде; 

Понуђач мора све обрасце и изјаве који су саставни део конкурсне документације 

попунити читко – штампаним словима. Попуњени обрасци морају бити јасни, 

недвосмислени, потписани од стране овлашћеног лица, у свему у складу са Конкурсном 

документацијом. 

 

8.3. ПАРТИЈЕ  

Јавна набавка није обликована по партијама. 

 

8.4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

8.5.НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВ ПОНУДЕ У СМИСЛУ ЧЛАНА 

87.СТАВ 6.ЗЈН 
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У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду. 

На тај начин Понуђач може, ако утврди да је направио неки пропуст приликом састављања 

понуде, пошаље Наручиоцу допуну односно измену понуде у којој ће јасно назначити предмет 

и број јавне набавке-НЕ ОТВАРАТИ, као који део понуде мења. Понуђач има право да у року 

за подношење понуда опозове (повуче) понуду коју је предао Наручиоцу. Понуђач мора да 

допуну, измену односно опозив преда Наручиоцу у року за подношење понуда, и то на један од 

начина који предвиђа ЗЈН (непосредно, путем поште). 

По истеку рока за подношење понуда Понуђач не може да повуче нити да мења своју 

понуду. 

 

8.6. ОБАВЕШТЕЊЕ ДА ПОНУЂАЧ КОЈИ ЈЕ САМОСТАЛНО  ПОДНЕО ПОНУДУ 

НЕ МОЖЕ ИСТОВРЕМЕНО ДА УЧЕСТВУЈЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО 

ПОДИЗВОЂАЧ, НИТИ ДА УЧЕСТВУЈЕ У ВИШЕ ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОНУДА 

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. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног става. 

У Обрасцу понуде (образац 1), Понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли понуду подноси самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

8.7. ЗАХТЕВ ДА ПОНУЂАЧ УКОЛИКО АНГАЖУЈЕ ПОДИЗВОЂАЧА, НАВЕДЕ 

ПОДАТКЕ ЗА ЊЕГА  

         Уколико Понуђач намерава да извршење набавке делимично повери подизвођачу, 

дужан је да у својој  понуди наведе назив и седиште подизвођача, 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, који ће бити наведен у Уговору. 

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености  услова који су 

наведени у поглављу 4 конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

 Понуђач, односно Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење обавеза из 

поступка јавне набавке, односно за 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. 

 

 8.8. ОБАВЕШТЕЊЕ о томе да је саставни део ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 

СПОРАЗУМ којим се Понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, као и податке о обавезној садржини тог споразума 

Понуду може поднети група Понуђача. 

Уколико понуду подноси група Понуђача сваки Понуђач из групе Понуђача мора да 

испуни  обавезне услове за учешће из члана 75. став 1.тачка 1), 2) и 4)  (тачка 3. је брисана) 

ЗЈН на начин одређен конкурсном документацијом, а додатне услове испуњавају заједно, 

осим ако Наручилац из оправданих разлога не одреди другачије.  

 Услов из члана 75. став 1. тачка 5) овог Закона дужан је да испуни Понуђач из групе 

Понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог 

услова.  

Уколико понуду подноси група Понуђача, саставни део заједничке понуде је 

споразум којим се Понуђачи из групе међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке, а који садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 

и који ће заступати групу Понуђача пред Наручиоцем и  



ЈНМВ 404-406/2019-V- Конкурсна документација – Компјутерски софтвер за евиденцију имовине 

страна 29 од 38 

 

2)  опис послова сваког од Понуђача из групе Понуђача у извршењу уговора. 

 Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

Уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са Законом. 

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

набавке и Уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 
 8.9. ЗАХТЕВИ У ПОГЛЕДУ ТРАЖЕНОГ НАЧИНА И УСЛОВА ПЛАЋАЊА, 

ГАРАНТНОГ РОКА КАО И ЕВЕНТУАЛНИХ ДРУГИХ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

8.9а.Начин, услови и рок плаћања:  

По извршеној набавци софтвера/програма Понуђач фактурише набавку и фактуру 

доставља Граду Сремска Митровица, Градској управи за опште и заједничке послове и 

имовину, преко писарнице на адресу Светог Димитрија број 13, 22000 Сремска Митровица.  

Наручилац  ће доспеле обавезе за плаћање испоручених добара уплатити на рачун 

Понуђача у року од 45 дана од пријема исправне фактуре у седишту Наручиоца, а по 

претходно уредно регистрованој фактури у Централном регистру фактура.  

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

Обавезе које доспевају у наредној буџетској години, реализоваће се највише до износа 

средстава која ће бити одобрена у тој буџетској години. 

У случају да Понуђач понуди другачије услове плаћања од наведеног, понуда се сматра 

неприхватљивом. 

8.9б. Захтев у погледу рока и места испоруке добара  

Рок за имплементацију израђеног софтвера на серверу је 20 дана од дана закључења 

Уговора. Рок за извршење осталих услуга: прављење база података о непокретностима у 

јавној својини Града Сремска Митровица на основу података Републичког геодетског завода 

и спровођење обуке за коришћење софтвера 60 дана од закључења уговора. Понуђач 

гарантује квалитет испоручених добара. 

8.9в. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 40 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. 

8.9г. Захтев у погледу гарантног рока и квалитета 

Гарантни рок износи 12 месеци пo имплементацији и пуштању апликације у рад. 

Гарантни рок подразумева и бесплатно одржавање. 

Контролу извршења уговора, уредност и благовременост испуњења обавеза, контакт са 

Испоручиоцем у погледу испоруке програма и сваки други потребан контакт вршиће испред 

Наручиоца - руководилац Одељења за имовинско-правне послове.  

Контролу и праћење утрошка средстава по овом уговору вршиће лице запослено на 

пословима праћења извршења уговора о јавним набавкама. 

8.9д. Други захтеви 

Наручилац ће одбити понуду ако је неблаговремена, неприхватљива и неодговарајућа, 

а све у складу са чланом 3. тачком 31), 32) и 33) Закона о јавним набавкама, а такође, 

Наручилац ће одбити понуду и ако:  

а) Понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

б) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

в) Понуђач не докаже да испуњава додатне услове; 

г) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину 
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понуде или није могуће упоредити је са другим понудама; 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је Понуђач у претходне 

три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. Закона о јавним набавкама;  

2) учинио повреду конкуренције;  

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је Уговор додељен;  

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао. 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да Понуђач 

није испуњавао своје обавезе по раније закљученим Уговорима о јавним набавкама који су 

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

позива за подношење понуда. Доказ може бити:   

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

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

или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

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

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

односно Уговором;  

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

условима предвиђеним Законом којим се уређују облигациони односи;  

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

понуди као подизвођачи, односно чланови групе Понуђача. 

 

8.10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА БИТИ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 

Понуђена цена у понуди мора да буде изражена у динарима са и без ПДВ-а по јединици 

производа, као и укупно и у коју су урачунати сви трошкови 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. 

Цене из понуде (су фиксне) не могу се мењати  у уговореном периоду. 

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. 

Измене током трајања Уговора 

Наручилац може након закључења уговора о јавној набавци без спровођења поступка 

јавне набавке повећати обим предмета набавке, уколико дође до потребе за повећањем броја 

нових корисничких бројева, с тим да се вредност уговора може повећати максимално до 5% 

од укупне вредности првобитно закљученог уговора. У овом случају повећања вредности 

уговора наручилац има обавезу да поступи у складу са чланом 115. став 5. Закона о ЈН. 

 

 8.11.ПОДАТКЕ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ФИНАНСИЈСКОГ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР (САМО ОН) је дужан да на дан 

потписивања уговора достави средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

посла и то бланко сопствену меницу, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије. Меница мора бити оверена печатом и потписана од 

стране лица овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и оверено 

менично овлашћење (менично овлашћење јесте саставни део конкурсне документације – 

Образац 13. - У ДВА ПРИМЕРКА), са назначеним износом од 10% од укупне вредности 
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понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити достављена копија картона депонованих потписа 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу. Рок 

важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних 

обавеза понуђача која су предмет обезбеђења.  

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 
 

8.12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ 

СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 

ПОДИЗВОЂАЧЕ 

Подаци које Понуђач (као и његов подизвођач) оправдано оцени као поверљиве биће 

коришћени само за намене позива и неће бити доступни ником изван круга лица која буду 

укључена у поступак јавне набавке. 

Као поверљива, Понуђач може означити документа која садрже поверљиве податке, 

уколико ти подаци представљају пословну тајну у смислу Закона којим се уређује заштита 

пословне тајне или представљају тајне податке у смислу Закона којим се уређује тајност 

података. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и штити, 

без обзира на степен те поверљивости. 

Докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су од 

значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуда, неће се сматрати 

поверљивим.  
 

 8.13. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И ПЛАНОВА, 

ОДНОСНО ПОЈЕДИНИХ ЊЕНИХ ДЕЛОВА, АКО ЗБОГ ОБИМА И ТЕХНИЧКИХ 

РАЗЛОГА ИСТУ НИЈЕ МОГУЋЕ ОБЈАВИТИ 

Нема посебне техничке документације, све је приказано у конкурсној документацији. 

 

 8.14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, писаним путем (путем поште на адресу Наручиоца; 

електронским путем е-маил или факсом), тражити од Наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу на 

евентуално уочене недостатке и неправилности, у РАДНО ВРЕМЕ ОД 07-15 ЧАСОВА 

СВАКИМ РАДНИМ ДАНОМ, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће заинтересованом лицу (Понуђачу) 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, ЈНМВ Компјутерски софтвер 

за евиденцију имовине, број: 404-406/2019-V“. 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) 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. 
  

 8.15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

И КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА, ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА 



ЈНМВ 404-406/2019-V- Конкурсна документација – Компјутерски софтвер за евиденцију имовине 

страна 32 од 38 

 

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.  

    

 8.16. ОБАВЕШТЕЊЕ О НАКНАДИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА, КАО И 

ОДГОВОРНОСТИ 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. 

 

 8.17. ОБАВЕШТЕЊЕ О РОКОВИМА И НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА ЗАХТЕВА ЗА 

ЗАШТИТУ ПРАВА У СКЛАДУ СА ЧЛАНОМ 151. ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ О 

УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА  
            Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно заинтересовано лице, који 

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 Закона.  

   Захтев за заштиту права подноси се Наручиоцу, копија се истовремено доставља 

Републичкој комисији.  

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

сваке радње Наручиоца, осим ако Законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права, у поступку јавне набавке мале вредности, којим се оспорава 

врста поступка, садржина позива за подношење понуда или конкурсне документације 

сматраће се благовременим ако је примљен од стране Наручиоца најкасније три дана пре 

истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је 

подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог Закона 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. Закона, или одлуке о обустави 

поступка из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права код  јавних набавки 

мале вредности 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 захтева, 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 Закона. 

O поднетом захтеву за заштиту права  Наручилац обавештава све учеснике у поступку 

јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки 
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и на својој интернет страници, најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом, факсом или 

препорученом пошиљком са повратницом. 

Захтев за заштиту права 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 Закона; 

7) потпис подносиоца. 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе из члана 

151. Закона, Наручилац ће такав захтев одбацити закључком.  

Као доказ о уплати таксе у износу од 60.000,00 динара, у смислу члана 151. став 1. 

тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

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; 

(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; назив Наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(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. 

Поступак заштите права Понуђача регулисан је одредбама чл. 138-167. ЗЈН. 

 Упутства о начину на који треба правилно попунити налог за пренос, који су докази о 

уплати таксе прихватљиви, износу такси које је дужан да уплати подносилац захтева за 

заштиту права, упутство о начину уплате такси из иностранства можете пронаћи на сајту 

Републичке комисије за заштиту права посетом на следећи линк  

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

 

8.18. РОК ЗАКЉУЧЕЊА УГОВОРА 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем коме је додељен уговор у року 

од 8 (осам) 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. 

 

 

 

 

http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html
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Образац 10. 

 
На основу члана 39. став 1. и члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама ("Службени 

гласник РС", бр 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавне набавке мале вредности Наручиоца, 

припремила је Понуђачима следећу: 

 

 

9.  И  З  Ј  А  В  У 

 

Којом (Понуђач),  ___________________________________________из __________________  

                            (име Понуђача  -  назив предузећа, радње из одговарајућег регистра) 

са седиштем у ул. ______________________бр. _______, матични број__________________ 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујем да: 

 Испуњавам обавезне услове из члана 75. Закона о јавним набавкама, који су 

утврђени конкурсном документацијом за ЈНМВ број: 404-406/2019-V – Компјутерски 

софтвер за евиденцију имовине и то:  

 

Обавезне услове: 

1)  да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривчних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично 

дело преваре; 

 

3) брисано; 

 

4) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији; 

 

ДОДАТНЕ УСЛОВЕ Понуђач доказује достављањем доказа. 

 

  

  Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача.  

 

 

 

 

У ____________________                                                                             ПОНУЂАЧ 

Дана, ________________ год.  

                                                

                                                                                                      ________________________ 

                                                                                  (име и презиме овлашћеног лица) 

 

                                                                                             ________________________________ 
                        (потпис овлашћеног лица)



ЈНМВ 404-406/2019-V- Конкурсна документација – Компјутерски софтвер за евиденцију имовине 

страна 35 од 38 

 

                                                                                                                      Образац 10а. 

 
 

9а. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

као заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Којом (Подизвођач),  _______________________________________из __________________  

                            (име подизвођача  -  назив предузећа, радње из одговарајућег регистра) 

са седиштем у ул._____________________бр. _______, матични број________________  да: 

 

 Испуњавам све услове из члана 75. Закона о јавним набавкама,  који су утврђени 

конкурсном документацијом за ЈНМВ број: 404-406/2019-V – Компјутерски софтвер за 

евиденцију имовине и то:  

 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 

 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као 

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања 

мита, кривично дело преваре; 

 

3) брисано; 

 

4) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији). 

 

 

У __________________     

                                                                                                                     Подизвођач: 

Дана, _____________                                                                         _________________________                                                                                   

                                                                                           (име и презиме овлашћеног лица) 

                                                                                                    _____________________________ 

   (потпис овлашћеног лица) 

 

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица подизвођача.  
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Образац 11. 

 

10. ОБРАЗАЦ „СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА“ 

 

Навести референтне наручиоце/купце којима је понуђач вршио испоруку софтвера за попис и вођење 

евиденције непокретности у јавној својини Града Сремска Митровица, са вредностима набавки, исказане у 

динарима без ПДВ-а. Такође, навести лице за контакт и телефонске бројеве код назначених 

наручилаца/купаца.
1
 

 

Ред 

Бр. 

Референтни 

наручилац/купац 

 

Лице за контакт и 

телефонски број 

Укупна вредност у 

динарима без ПДВ-а 

Потврда 

наручиоца 

Заокружује 

понуђач 

1.   

 

  Да/ Не 

 

2.   

 

  Да/ Не 

 

3.   

 

  Да/ Не 

 

4.   

 

  Да/ Не 

 

5.   

 

  Да/ Не 

 

6.   

 

  Да/ Не 

 

7.   

 

  Да/ Не 

 

8.   

 

  Да/ Не 

 

 

У К У П Н О: 

 

 

Место и датум:___________________                                                                              

 

                                                                                                                                                    ПОНУЂАЧ 

_____________________________ 

                                                 
1
 Напомена: да понуђач има најмање један реализован Уговор са локалном самоуправом у вези са израдом и инсталацијом 

софтвера за евиденцију непокретности у јавној својини. 

У случају постојања већег броја референтних наручилаца од 8 потребно је овај образац фотокопирати у довољном броју 

примерака.  

За све наведене референтне Наручиоце доставити потврде на обрасцу „Прилог 1- Потврда за референце“. 
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ПРИЛОГ 1 - ПОТВРДА ЗА РЕФЕРЕНЦЕ
2
 

 

 

_________________________ 

      Назив Наручиоца 

 

_________________________ 

     Адреса Наручиоца 

 

Овим потврђујемо да је испоручилац/добављач: _____________________________ 

из______________________ 

За потребе Наручиоца/купца ________________________________ уредно и благовремено, у складу са 

уговором / пословним односом - вршио испоруку добара ________________ (УПИСАТИ НАЗИВ 

ПРАВНОГ ПОСЛА): 

_______________________________________________________________ у вредности закљученог 

уговора од ______________________ динара без ПДВ-а, а на основу уговора/пословног односа од 

____________. године. 

Потврда се издаје на захтев испоручиоца/добављача _________________________ ради учешћа у 

поступку доделе уговора Јавне набавке мале вредности добара „Компјутерски софтвер за евиденцију 

имовине“, број: 404-406/2019-V, за потребе Градске управе града Сремска Митровица, Светог 

Димитрија бр. 13 и у друге сврхе се не може користити. Потврда се издаје у складу са чланом 77. Закона 

о јавним набавкама. 

Контакт особа Наручиоца: ____________________________________ 

 

Телефон:___________________________ 

 

Потврђујем потписом да су горе наведени подаци тачни. 

 

У _____________________, дана ________.2019.године 

                     ____________________________________ 

                                                                                                                    Одговорно лице наручиоца                                                       

 

                                                 
2
Напомена:  Образац потврде доставити за све наручиоце / купце наведене у ОБРАСЦУ„СПИСАК НАЈВАЖНИЈИХ 

ИСПОРУЧЕНИХ ДОБАРА“ У ЗАХТЕВАНОЈ МИНИМАЛНОЈ ВРЕДНОСТИ.  
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Образац 13. 

                                      11.ОБРАЗАЦ  МЕНИЧНОГ  ОВЛАШЋЕЊА 

(на име гаранције за добро извршење посла) 
 

На основу «Закона о меници» (СЛ. ФНРЈ бр. 104/46, СЛ. СФРЈ бр. 16/65, 54/70 и 57/89, СЛ. СРЈ   

бр. 46/96), «Одлуке гувернера НБЈ о облику, садржини и начину коришћења јединствених 

инструмената платног промета»  (СЛ. СРЈ бр.29/02 и 30/02) и «Одлуке о облику, садржини и 

начину коришћења јединствених инструмената платног промета» (СЛ. СРЈ бр.34/02, СГ. РС 

43/04)             

ДУЖНИК: 

_________________________________ из______________________ , ___________________________ 

              (назив правног лица)                                      (место)                                     (адреса) 

______________  , _____________  , ___________________________ , ___________________________ 

 (матични број)            (ПИБ)                          (текући рачун)                                       (банка) 

 

доставља:   

МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА  КОРИСНИКА  БЛАНКО  СОЛО  МЕНИЦЕ 

КОРИСНИК:  ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И 

ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И ИМОВИНУ, текући рачун: 840–26640-39  код МФ-Управа за трезор 

Сремска Митровица 

за обезбеђење реализације обавеза у поступку набавке добара: „Компјутерски софтвер за евиденцију 

имовине“ ЈН број: 404-406/2019-V, а на основу наше понуде  бр. ________   од  _________. 2019. 

године достављамо 1 (једну) сопствену меницу, серијски број:  ______________________________  

О  В  Л   А  Ш  Ћ  У  Ј  Е  М  О 

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА, ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ И 

ИМОВИНУ да меницом, датом на име гаранције за добро извршење посла по основу наше понуде 

бр. ________  од  ________2019. године, на износ од ___________________динара
3
 и словима: 

_________________________________________________________динара као Повериоца, – да 

безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским путем у складу са важећим прописима 

извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна као Дужника – издаваоца менице из 

новчаних средстава . Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа обавеза по 

основу наше понуде дође до: промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну 

Дужника, статусних промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката и др. Наручилац ће 

уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне 

обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором. 

Рок важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно испуњење уговорних обавеза 

понуђача која су предмет обезбеђења.  

                                                                                                             ДУЖНИК – ИЗДАВАЛАЦ МЕНИЦЕ 

__________________________________ 

                                                 
3
Попунити на износ од 10% од вредности понуде без ПДВ-а. 

1. ОВО МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ И МЕНИЦА СЕ НЕ ДОСТАВЉАЈУ ПРИЛИКОМ ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ ВЕЋ 

ИСТУ ДОСТАВЉА САМО ПОНУЂАЧ КОМЕ ЈЕ ДОДЕЉЕН УГОВОР. 

2. Менично овлашћење попунити на свим предвиђеним местима, У ДВА ПРИМЕРКА и потписати од стране понуђача., 

3. Обавезно доставити копију картона депонованих потписа и копију доказа о регистрацији менице код НБС преко 

пословне банке. 


