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КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

ГРАД ЛОЗНИЦА 
ГРАДСКА УПРАВА  

ЈАВНА НАБАВКА УСЛУГЕ – Израда софтвера - Имплементација и пуштање у 
рад  софтвера за електронску писарницу  
ЈАВНА НАБАКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

ЈН МВ бр. 19/2020 
Конкурсна документација има 37. страна  

Контакт особе по овом  позиву су: Слађана Томићевић 

Понуде морају бити примљене од стране 
наручиоца дo  09.03.2020. године до 13:00 
часова, на адреси: 

Град Лозница – Градска управа , ул. Карађорђева  
број 2, 15300 Лозница 

Јавно отварање понуда  обавиће се 
09.03.2020. год. у 13:30 часова на адреси:  

Град Лозница – Градска управа , ул. Карађорђева  
број 2, Лозница 

Телефон:  015/879-263 
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E-mail:  stomicevic@loznica.rs 

 
Фебруар  2020.године 

 
На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 
124/2012,68/2015 у даљем тексту: Закон), 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 ЈН МВ број 18/2020, деловодни број Одлуке: 404-19-297/2020-IIIı-1 од 
28.02.2020. године и Решења о именовању комисије, деловодни број Решења:404-19-
297/2020-IIIı-2, припремљена је: 
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за јавну набавку мале вредности добара– УСЛУГЕ – Израда софтвера - 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Гград Лозница  - Градска управа 
Адреса: Карађорђева број 2 
Интернет страница: www.loznica.rs  
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН МВ бр. 19/2020 су услуге – УСЛУГЕ – Израда софтвера - 
Имплементација и пуштање у рад  софтвера за електронску писарницу  
4. Контакт  
Лице за контакт: Слађана Томићевић 
 

Е - mail адреса: stomicevic@loznica.rs 
 
 
 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈН МВ бр. 19/2020 су добра –– Имплементација и пуштање у 
рад  софтвера за електронску писарницу  
 
 Ознака из општег речника набавке: 72222000- Услуге стратешке  ревизије и планирања 
информационих система или технологија 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

ДОБАРА, РОК И МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
 
 

 
ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 
КАРАКТЕРИСТИКЕ УСЛУГА, СОФТВЕРСКИХ АПЛИКАЦИЈА И  - 

ОБАВЕЗНИ ЗАХТЕВИ 

1. Општи услови 

Апликације треба реализовати у веб архитектури, са централном базом података 
– MS SQL Server, веб апликационим сервером, док би клијенти на својим радним 
станицама користили интернет прегледач за приступ апликацијама – Inetrnet Explorer. 
То ће омогућити кретање (roaming) корисника, тј. да права и привилегије нивоа 
приступа не треба да буду везане за физичку локацију са које се приступа, уз 
евентуална одступања где је то у интересу безбедности. Апликације не смеју имати 
ограничење у броју корисника нити лиценци, већ се мора омогућити приступ и 
коришћење за неограничен број корисника. 

2. Сигурносна контрола 

 Приступ апликацијама мора да обезбеђује систем корисничких налога и 
лозинки. Корисници морају бити на нивоу MS SQL Servera (MS SQL Server 
аутентификација). Део система мора бити и модул намењен администрацији система, 
такође направљен у веб технологији. 
 Свака трансакција коју корисник покрене се мора бележити у дневнику 
трансакција, који у случају потребе мора омогућити враћање на претходно стање у 
бази података у случају грешке. 
 Сваки упис/измена/брисање података у бази се мора бележити у посебној бази и 
то: време и датум операције, корисник који је урадио и подаци које је 
уписао/изменио/обрисао. 
 Посебна база података мора да омогући потпуни опоравак података, чак и у 
случају краха главне базе уз недостатак одговарајућег бекапа. 
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3. Квалитет  услуге  

 У смислу квалитета услуге, апликације морају гарантовати следеће: 
  

 Расположивост свим корисницима у истом моменту  
 Минималан проток података између сервера и клијената. 

4. Стандардизација 

 Приликом дизајна и израде неопходно је да се користе индустријски стандарди 
у овој области  (TCP/IP, HTML, SQL). 

5. Робусност/Поузданост 

 Систем мора чинити механизам за свакодневно аутоматско одржавање и бекап 
базе података – креирање сигурносне копије базе података.  

6. Скалабилност 

 Систем мора бити потпуно скалабилан. Нови корисник би требало да захтева 
само кориснички налог евентуално везу ВПН конекцију (за удаљеног корисника). 

7. Документација 

 Документација која ће пратити систем, мора да чини минимално: он лине 
систем помоћи интегрисан у интерфејс самих апликација, корисничка упутства у 
папирном и електронском облику, упутства за администраторе за управљање правима 
приступа, подешавање клијентских рачунара и администрацију система. 
 Интерфејс апликација система треба да буде естетски и функционално решен 
тако да не нарушава логику самог пословног процеса, да својим решењем омогући и 
претежно рад помоћу тастатуре уз минимално употребљавање миша, и да буде 
заснован на модерним, стандардним параметрима дизајна обезбеђујући тако 
минимално време прилагођавања новом систему и лако коришћење свим профилима 
корисника. 

Број корисника који могу да користе систем не сме бити ограничен (нису 
потребне посебне лиценце за сваког корисника). 

8. Гарантни рок 

Гарантни рок на софтверска решења је минимално 12 месеци. У том периоду 
Извршилац је у обавези да одржава функционалности система и отклања евентуалне 
грешке. 
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9. Рок испоруке 

 Рок испоруке софтверских апликација је 30 дана од дана потписивања Уговора. 
Обука корисника се извршава на локацији Наручиоца.  

 
 
АПЛИКАЦИЈА ЕЛЕКТРОНСКА ПИСАРНИЦА 
 
Апликација треба да омогући завођење свих писмена која стижу у градску управу – 
формирање предмета, уношење основних података о предметима, и касније 
прослеђивање обрађивачима, као и архивирање на крају. 
Неопходно је омогућити праћење рада референата на предмету, уношење начина 
решавања, прослеђивање на решавање другим инстанцама, праћење решавања 
предмета и његово архивирање. 
Завођење предмета мора омогућити аутоматску доделу броја, на основу унете класе и 
текуће године. 
Неопходно је постојање регистра правних и физичких лица (као подносиоца на 
предмету), на које би се ослањао систем, што би значајно олакшало завођење предмета 
и рачуна. Такође, неопходна је функционалност аутоматског очитавања података са 
чипованих личних карата. 
Претраживање предмета мора имати више критеријума за претраживање чиме ће се 
омогућити брза и лака претрага (по броју предмета, подносиоцу, адреси предмета, 
задуженом обрађивачу, класи, опсегу датума завођења предмета, опису предмета, 
врсти, страном броју предмета,  ...). Неопходна је и функционалност претраге предмета 
по актима на њима. 
Потребно је омогућити завођења жалби, допуна, аката, извршења и пријава, на 
предмету. Потребно је такође да систем поседује функционалност здруживања, 
повезивања и презавођења предмета (аутоматско или ручно). 
Неопходна је могућност прилагања аката (електронских докумената). Интерни акт – 
могућност повлачења података акта из базе података претходно заведеног предмета, 
мора бити омогућена. 
Апликација треба да омогући преглед предмета. 
Измене на заведеним предметима морају омогућити измену свих унетих података на 
предмету, али тако да се не нарушава систем аутоматске јединствене нумерације. 
Потребно је да систем подржи излучивање и слање предмета у историјски архив 
(евиденција и извештаји о таквим предметима).  
Неопходне су и функционалности за вођење пописа аката и књиге рачуна. 
Систем мора да садржи минимално следеће извештаје: Извештај отворених, решених, 
нерешених, архивираних, неархивиарних предмета, статистички преглед предмета, 
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извештај по обрађивачима, извештај о ефикасности радника писарнице, образац 22 и 
29, дневна и доставна књига, књига рачуна, аналитичка картица предмета, књига жалби 
и попис аката. 
Апликација мора да функционише са коришћењем шифарника који ће омогућити 
олакшано коришћење апликације. 
Штампа омота, потврде и реверса се мора вршити по одабиру корисника у ћириличном 
или латиничном писму. 
Поред претходно наведених функционалности неопходна је евиденција архивских 
књига у које се групишу предмети одређених класификација и година, по року чувања 
у регистраторима, са податком о томе где се они налазе у архиви.  
 
 
АПЛИКАЦИЈА НАМЕЊЕНА РАДУ РЕФЕРЕНАТА - ОРГАНИ РЕШАВАЊА 
 
Апликација намењена раду референата - органи решавања мора омогућити увид у 
предмете заведене у писарници и прослеђене референту према правима приступа, и у 
складу са тим мора бити повезана са апликацијом електронска писарница. Модул за 
обрађиваче предмета мора бити прилагођен пословању органа државне управе и 
компатибилан са постојећим софтверским решењем које је у употреби у писарници. То 
значи да је обезбеђен приступ предметима  заведеним у писарници и њихова обрада. 
Софтвер треба да омогући: 

 Обраду предемета од стране референата – обрађивача 
 Дефинисање права приступа предметима у три нивоа: ниво обрађивача 

предмета (приступ предметима који су њему прослеђени), ниво администратора 
(увид у све предмете у оквиру секретаријата и право прослеђивања предмета 
обрађивачима) и ниво суперадминистратора (право увида у све заведене 
предмете без могућности мењања података) 

 Уношење начина решавања предмета 
 Уношење аката насталих у току решавања предмета 
 Прослеђивање предмета обрађивачима 
 Уношење описа о току решавања предмета 
 Додавање скенирних докумената 
 Праћење статуса предмета 
 Напредну претрагу предмета по разним критеријума, уз могућност комбиновања 

истих и задавања само дела речи за неке критеријуме. 
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АПЛИКАЦИЈА ЗА ГРАЂЕЊЕ ЕЛЕКТРОНСКЕ АРХИВЕ – БРЗО СКЕНИРАЊЕ 
 
 
Апликација намењена грађењу електронске архиве – брзо скенирање мора бити 
компонента информационог система и апликације која је у употреби у писарници. 
Модул је намењен креирању електронске архиве везане за електронску писарницу.  
Софтвер треба да омогући: 

 Скенирање и прилагање скенираних докумената подацима о предметима  
 Обављање свих акција (скенирање, преглед скенираног и прилагање) директно 

из апликације електронска писарница и апликације намењене обрађивачима, 
чиме се знатно штеди на времену потребном за активност скенирања 

 Подешавања резолуције и дубине колорита при скенирању 
 Подешавање формата скенираног документа (jpeg, tiff, pdf) 
 Додавање полу-провидне ознаке преко скенираног документа (watermark) 
 Комуникацију са TWAIN скенерима 
 ADF (Advanced Document Feeder) мод скенирања 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 

ЗАКОНА 
 

1.1. 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); 

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); 

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) Закона); 

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

Додатни услови :  

Финансијски капацитет 
  

Да пословни рачун понуђача није био у блокади у последњих 6 месеци пре 
објављивања јавног позива за подношење понуда и да је у претходне 3 године пре 
објављивања јавног позива за подношење понуда остварио укупне годишње приходе у 
износу од најмање 2.000.000 динара.  

Доказ: потврда НБС о броју дана блокаде и извештај о бонитету БОН-ЈН 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурсна документација за ЈН МВ бр. 19/2020 
- За набавку Имплементација и пуштање у рад  софтвера за електронску 

писарницу  
 

 10/ 35 

  
 

Кадровски капацитет 
 

 Да понуђач има ангажовано најмање пет (5) лица која су учествовала у 
имплементацији софтвера који је предмет јавне набавке и да минимално један (1) члан 
тима поседује UX/UI сертификат (Сертификат који гарантује да техничко лице поседује 
знање и искуство у креирању корисничких искустава са циљем да се искуство или 
доживљај направи што бољим, разумљивијим и једноставнијим, као и да у складу са 
пословним захтевима осмисли изглед и понашања нових или постојећих 
функционалности софтвера), и то: Nielsen Norman Group User Experience Certificate. 

Доказ: списак запослених на меморандуму Понуђача, радне биографије у којима 
су наведени пројекти на којима су запослени учествовали, копије уговора о радном 
ангажману који је на снази на дан подношења понуде, копија сертификата за наведеног 
члана тима 
 
Технички капацитет 
 

Да је понуђач овлашћен од стране произвођача софтвера који је предмет јавне 
набавке за продају софтвера (да је произвођач, заступник, дистрибутер). 

Доказ: изјава на меморандуму Понуђача 
 

Да понуђач има важеће сертификате: ISO 9001 (систем управљања квалитетом), 
ISO/IEC 20000 (систем управљања сервисима), и ISO/IEC 27001 (систем управљања 
безбедношћу информација). 

Доказ: копије важећих сертификата 
 
Пословни капацитет 
 

Да је понуђач у претходних 5 година пре објављивања јавног позива за 
подношење понуда благовремено, савесно и поштено извршио најмање 5 уговора 
испоруке и имплементације софтверских решења који су предмет јавне набавке у 
локалним самоуправама или органима јавне управе укупне вредности од најмање 
2.000.000 динара 

Доказ: списак референци на меморандуму Понуђача, копије уговора и/или 
рачуна 

 
Да понуђач поседује интернет апликацију за достављање корисничких захтева, 

праћење истих и верификацију реализованих захтева од стране корисника 
Доказ: изјава на меморандуму Понуђача и линк путем којег је могућа провера 
постојања и функционисања интернет апликације 
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1.2. 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. 

1.3. 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.  

 
 
 

 
2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 
 
Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у 
складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 
изјаве понуђача, дат је у поглављу IV одељак 3.), 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. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. 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 и оверена печатом.  
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да 
достави Изјаву подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у поглављу IV 
одељак 3.), потписану од стране овлашћеног лица подизвођача и оверену 
печатом.  
 
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 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. 
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 
 
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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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 
  

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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 понуђача, дајем следећу 
     

И З Ј А В У 
 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив 
понуђача] у поступку јавне набавке  – Имплементација и пуштање у рад  софтвера 
за електронску писарницу , ЈН МВ бр. 19/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 

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

2) Понуђач 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) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има 
седиште на њеној територији); 

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде; 

 
Место:_____________                                                            Понуђач: 
Датум:_____________                         М.П.                     _____________________                                                        
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  
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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 
 

Подизвођач____________________________________________[навести назив 
подизвођача] у поступку јавне набавке, Имплементација и пуштање у рад  софтвера 
за електронску писарницу, ЈН МВ бр. 19/2020, испуњава све услове из чл. 75. Закона, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, 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) 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). 

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 

Конкурсна документација за ЈН МВ бр. 19/2020 
- За набавку Имплементација и пуштање у рад  софтвера за електронску 

писарницу  
 

 15/ 35 

  
 

 
 

 
V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, 
затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да 
се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Град Лозница – Градска управа ул. Карађорђева број 2 
15300 Лозница, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку– Имплементација и 
пуштање у рад  софтвера за електронску писарницу, ЈН МВ бр. 19/2020 - НЕ 
ОТВАРАТИ”.  
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
09.03.2020. године до 13,00 часова.     
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: 

- Образац понуде – попуњен,потписан и печатом оверен; 
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за понуђача - попуњен, 
потписан и печатом оверен; 
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за сваког члана 
заједничке понуде – попуњен, потписа и печатом оверен, уколико понуду подноси 
група грађана; 
- Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. Закона за подизвођача-  
попуњен, потписа и печатом оверен, уколико понуђач делимично извршење набавке 
поверава подизвођачу; 
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- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке, потписан и оверен од стране свих учесника у заједничкој 
понуди, уколико понуду подноси група понуђача; 

- Образац изјаве о независној понуди – попуњен, потписан и печатом оверен; 
- Модел уговора – попуњен, потписан и печатом оверен. 

Отварање понуда обавиће се у просторијама Градске управе са почетком у 13:30 часова. 
Докази за додатне услове: 
 
Финансијски капацитет 
  

Доказ: потврда НБС о броју дана блокаде и извештај о бонитету БОН-ЈН 
 
Кадровски капацитет 
 

Доказ: списак запослених на меморандуму Понуђача, радне биографије у којима 
су наведени пројекти на којима су запослени учествовали, копије уговора о радном 
ангажману који је на снази на дан подношења понуде, копија сертификата за наведеног 
члана тима 
 
Технички капацитет 
 

Доказ: копије важећих сертификата 
Пословни капацитет 
 

Доказ: списак референци на меморандуму Понуђача, копије уговора и/или 
рачуна 
Доказ: изјава на меморандуму Понуђача и линк путем којег је могућа провера 
постојања и функционисања интернет апликације 
 
3.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
4. 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 лозница Градска 
управа ул. Карађорђева број 2 15300 Лозница ,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку- Имплементација и пуштање у рад  софтвера за 
електронску писарницу  , ЈН МВ бр. 19/2020 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Допуна понуде за јавну набавку – Имплементација и пуштање у рад  софтвера за 
електронску писарницу ЈН МВ бр. 19/2020- НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за јавну набавку– Имплементација и пуштање у рад  софтвера за 
електронску писарницу ЈН МВ бр. 19/2020.  - НЕ ОТВАРАТИ” - НЕ ОТВАРАТИ”  
или„Измена и допуна понуде за јавну набавку Имплементација и пуштање у рад  
софтвера за електронску писарницу , ЈН МВ бр. 19/2020.- НЕ ОТВАРАТИ” - НЕ 
ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју 
понуду. 
Коминикација се одвија писаним путем   преко писарнице наручиоца. 
5. 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 (поглавље VI), понуђач наводи на који начин подноси понуду, 
односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси 
понуду са подизвођачем. 
6. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 
(поглавље VI) 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 поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се 
доказује испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
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. 
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7. 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) до 6) 
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,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  
 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  
 понуђачу који ће издати рачун,  
 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  
 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени 
у поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује 
испуњеност услова (Образац изјаве из поглаваља IV одељак 3.). 
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. 
8. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
8.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања.  
У складу са чл. 4. Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 
трансакцијама („Сл. Гласник РС“ бр.119/2012),  
Услове плаћања наведени у моделу уговора 
Средство финансијског обезбеђења 
Понуђач коме буде додељен уговор о предметној јавној набавци, обавезан је да на дан 
потписивања уговора, као средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 
и извршење услуга у гарантном року  преда наручиоцу: 

 
1. Бланко соло меницу  чији  број наведен  у меничном овлашћењу, потписану од 

стране овлашћеног  лица понуђача у складу са картоном депонованих  потписа  
и оверену печатом, 

2. Ново менично овлашћење  
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3. Доказ о регистрацији  менице 
4. Копију картона депонованих потписа, са оригиналном овером  од стране 

пословне банке.   
8.2. Захтев у погледу рока испоруке добара: 
Рок и место ипоруке 
Рок за пружање услуга  -  не дужи од 30 дана од дана потписивања уговора. 
Место испоруке – Градска управа, Карађорђева број. 2  
8.3. 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 на може мењати 
понуду. 
 
9. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 
ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 
урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, 
с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
У цену је урачунато: цена предмета јавне набавке и испорука на адресу наручиоца. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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.  
10. 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 и привреде. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне 
средине и у Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству 
рада, запошљавања и социјалне политике. 
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11. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

12. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца,  
тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези са припремањем 
понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор 
доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију 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 бр. 19/2020”. 
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. Закона. 
13. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 
облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, 
вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код понуђача, 
односно његовог подизвођача (члан 93. 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. 
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Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
14. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА: 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 
понуђена цена“.  
15. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 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 краћи рок испоруке. 
16. 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 гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  (Образац изјаве из 
поглавља IV одељак 3.). 
 17. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
Захтев за заштиту права  
 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач односно заинтересовано 
лице. који има интерес за доделу уговора у предметном поступку јавне набавке и који 
је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно 
одредбама овог закона. 
  Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне 
набавке, против сваке радње наручиоца.  
 Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим 
ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у 
складу са чланом 63. став 2.  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 става три ове 
тачке, сматраће се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за 
подношење понуда.  
 После доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 
поступка рок за подношење захтева за заштиту права је 5 дана од  дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. 
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  Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на рачун буџета 
Републике Србије уплати таксу у износу прописаном чланом 156.ЗЈН.  

 Као доказ о уплати таксе  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: 

 
„ Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на одређени рачун буџета РС 
уплати таксу у износу од 60.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након 
отварања понуда. 
Као доказ о уплати таксе, 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.“ 

 
2. Налог за уплату, први примерак, оверан потписом овлашћеног лица 

или печатом банке или поште, који садржи све друге елементе из потврде о извршеној 
уплати таксе наведене под тачком 1. 
 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу непосредно или путем 
поште, а копија истовремено доставља Републичкој комисији. 
 
18. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем 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.  
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СРЕДСТВО ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
19. Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора, на име средства 
финансијског обезбеђења уговора за добро извршењe посла, достави уредно потписану 
и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са 
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ - 
а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и 
картон депонованих потписа. Меница 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–писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности уговора 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– писму. Меница за добро извршење посла мора да важи 30 
(тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених 
обавеза. Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно 
Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр . 3/2002 и 5/2003 и „Службени 
гласник РС“, бр . 43/2004 и 62/2006, 111/2009. др. закон и 31/2011). Добављач се 
обавезује да приликом примопредаје услуге, на име средства финансијског обезбеђења 
за отклањање недостатака у гарантном року достави уредно потписану и регистровану 
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем 
за попуну у висини од 5% од уговорене вредности, без ПДВ - а, са клаузулом „без 
протеста“ и „по виђењу“ , као и картон депонованих потписа. Меница 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 – писмо, са 
назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора 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 – писму. Меница за отклањање 
недостатака у гарантном року мора да важи 30 ( тридесет ) дана дужим од уговореног 
гарантног рока.Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено , 
сагласно Закону о платном промету („ Службени лист СРЈ “, бр . 3/2002 и 5/2003 и „ 
Службени гласник РС“, бр . 43/2004 и 62/2006, 111/2009- др . закон и 31/2011) 
 
20. НАПОМЕНА : Употреба печата није обавезна 
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VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку 
Имплементација и пуштање у рад  софтвера за електронску писарницу  

ЈН МВ бр. 19/2020.  
   
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
Назив понуђача: 
 

 
 
 

Адреса понуђача:  
 
 

Матични број понуђача: 
 

 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 
 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон:  
 
 

Телефакс:  
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 

 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора  
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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 
 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  
 
1) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
2) 

 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 
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 Порески идентификациони број: 
  

Име особе за контакт: 
 

  
Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
 
4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  
 
1) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 
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3) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

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

 
Укупна вредност понуде изражена у динарима  
без ПДВ-а ( уписати у празно поље) 

 

Укупна вредност понуде изражена у динарима  са 
ПДВ-ом ( уписати у празно поље) 

 

Рок плаћања:  
90% од вредности  за пружене 
услуге  након пријема исправно 
испостављеног рачуна, а којим је 
потврђена имплементација 
софтвера, 
- преостали део од 10% од 
вредности уговора ће бити 
плаћено у року од 45 
календарских дана од дана од 
дана пријема исправно 
испостављеног рачуна, а по 
завршеној обуци и пуштању у рад 
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софтвера електонске писарнице. 
 
 

Гарантни рок: 
 уписати у празно поље  број месеци 

 

Рок испоруке: 
(Рок испоруке не дужи од______ дана од дана 
потписивања Уговора 

 

Место имплементације  Градска управа  
Рок важења понуде (не краћи од 30 дана) уписати 
у празно поље 

 

 
 
 
Број понуде: ___________ 
Датум: ______________. 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом 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 и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити образац 
понуде 
 

Датум                    Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   _____________________________ 
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VII МОДЕЛ УГОВОРА 

 
 

Уговор о набавци - Имплементација и пуштање у рад  софтвера за електронску 
писарницу  

 
  

Закључен између: 
1. Градска управа Града Лознице,  Лозница,  ул. Карађорђева број 2,  матични  

број:07169981,  текући  рачун број:  840-33640-88, ПИБ:101196408, телефон/факс: 
015/879-206,  коју заступа Начелник Градске управе Владимир Радојчић  (у даљем 
тексту: Наручилац)  
 и 

2. __________________________, __________, ул. ____________, матични број: 
______________, текући рачун број: ___________________, банка: ____________, ПИБ: 
________________, телефон: __________, факс: _______, кога заступа директор 
_________________ (у даљем тексту: Пружалац услуга). 
___________________________________________________________________________
__________________________________________________________ 
                  (попунити уколико Понуђач наступа са подизвођачем или групом понуђача) 
 
Уговорне стране сагласно констатују: 
- да је Наручилац, у складу са чланом 39. и 53. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15), на основу Одлуке о покретању поступка број 
_________________ од _____________године  и Позива за достављање понуда, спровео 
поступак јавне набавке мале вредности број  ЈН МВ бр. 19/2020; 
- да је Понуђач ___________________, _________, ул. ________________, доставио 
Понуду број ____ од ___.2020. године, заведену под бројем: _________ од ____.2020. 
године, која се налази у прилогу и саставни је део овог уговора; 
- да Понуда  број ______ од _____.2020. године од понуђача, заведена под бројем 
_____________ у потпуности испуњава услове из позива за достављање понуда и 
конкурсне документације и налази се у прилогу; 
- да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“ број 124/12, 14/15 и 68/15) и Одлуком о додели уговора број: _______ од 
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_______.2020. године, као најприхватљивију понуду изабрао понуду понуђача 
____________________________, _______, ул. ___________. 

Средства за реализацију јавне набавке мале вредности обезбеђена су Уговором о 
донацији, број 637/19-I  oд 26.11.2019 године, број донације UNOPS-swissPRO-2019-
Grant-032 -  Подршке јединицама локалне самоуправе у јачању капацитета за 
унапређење електронске управе - Јавни позив CFP 08-2019, Пројекат „Ефикасније 
пружање услуга грађанима модернизацијом рада локалне самоуправе – е-Управа“ 
 
(наведене констатације попуњава Наручилац) 

  
Члан 1. 

 Предмет овог уговора је набавка услуга Имплементације и пуштање у рад  
софтвера за електронску писарницу  према датим ценама у обрасцу понуде. 

Јавна набавка се финансира из средстава донације - програма Swiss PRO  и 
Буџета града Лознице  у односу  80 % према 20%. 
 

Члан 2. 
 Укупна уговорена вредност услуга из члана 1. овог уговора износи 
_____________динара (словима_______________________________________ динара, 
без ПДВ-а, односно ____________________ динара са ПДВ-ом). (попуњава понуђач), 
 
Порез на додату вредност биће обрачунат  у складу са чланом 24. Закона о пдв-у 
Наручилац је обезбедио финансијска  средстава кроз сарадњу са Програмом SWISS 
PRO. Средства за реализацију  SWISS PRO програма обезбеђује Влада Швајцарске  и 
биће ослобођена плаћања ПДВ-а.  Добављач је у обавези да достави предрачун на  
износ који  се ослобађа ПДВ-а. 
Наручилац ће доставити одговарајући доказ о ослобађању ( образац ППО ПДВ) оверен 
од стране пореске управе. 
Цена је фиксна и не може се мењати. 

Услови и начин плаћања 
 
Наручилац се обавезује да ће добављачу исплатити уговорену цену из члана 3. Уговора 
на следећи начин: 
- 90% од вредности  за пружене услуге  након пријема исправно испостављеног рачуна, 
а којим је потврђена имплементација софтвера, 
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- преостали део од 10% од вредности уговора ће бити плаћено у року од 45 
календарских дана од дана од дана пријема исправно испостављеног рачуна, а по 
завршеној обуци и пуштању у рад софтвера електонске писарнице. 
Исправан рачун подразумева да је Добављач у рачуну навео број овог уговора, да је 
исти издат у складу са понудом  број: _______-од_________. 
Наручилац се обавезује да исплaти уговорену цену на рачун продавца бр: 
____________________________________ 
Наручилац је обезбедио део финансијских средстава кроз сарадњу са програмом 
SwissPRO. Средства из донације програма, који финансира Швајцарска влада кроз 
Швајцарску агенцију за развој и сарадњу (SDC) у износу од 80%, односно 
__________________динара (са ПДВ-ом) биће ослобођена плаћања ПДВ-а. За средства 
која су ослобођена плаћања ПДВ-а Наручилац ће доставити одговарајући доказ о 
ослобађању - образац ППО ПДВ оверен од стране пореске управе. 
                                    

Члан 3. 
 Пружалац услуге  се обавезује да у моменту потписивања овог уговора 
достави уредно потписану и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у 
корист Купца, са овлашћењем за попуну у висини од 10% вредности уговора са 
урачунатим ПДВ-ом – са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг 
извршења посла и вршење сервиса у гарантном року, са трајањем 10 (десет) дана дуже 
од  гарантног  рока за  испоручена добра, као и картон депонованих потписа.  

Члан 4. 
   
 Пружалац услуга  се обавезује да услугу која је предмет овог уговора 
изврши у року од__________________дана од дана потписивања уговора.  
   
  

Члан 7. 
                 Гарантни рок за пружене услуге подразумева гаранцију за исправност и не 
може бити краћи од рока који даје  пружалац услуге, а тече од дана потписивања 
записника о извршеној имплементацији.. 
 Пружалац услуга  се обавезује да врши консултације  у гарантном року и то  
телефонским путем , путм мејла, а у случају потребе и на адреси наручиоца. 

Члан 8. 
Добављач даје Наручиоцу гаранцију за квалитет извршених услуга __________месеци, 
од дана извршене примопредаје. ( попуњава Понуђач ). Добављач гарантује да ће 
извршена услуга у потпуности одговарати техничкој спецификацији из конкурсне 
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документације. Приликом извршења Наручилац је дужан да изврши квантитативан 
пријем услуга. Сви видљиви недостаци морају бити констатовани приликом извршења. 
Записником који ће потписати овлашћени присутни представници уговорних страна 
Наручилац је у обавези да по испоруци што пре изврши квантитативан преглед услуге 
и да о свакој несаобразности и евентуалној рекламацији обавести Даваоца услуга 
најкасније у року од 3 дана од дана извршења. 
За случај да извршена услуга није саобразна понуди Добављача, Наручилац има право 
да по свом избору, захтева од Добављача отклањање недостатака или повраћај цене са 
припадајућом законском каматом од момента извршене уплате. Квалитет услуга која су 
предмет овог уговора мора у потпуности да одговара важећим домаћим или 
међународним стандардима за ту врсту услуга. 
 Уговорне стране су сагласне да уколико једна од уговорних страна не 
изврши обавезе и ако их не изврши на уговорени начин и у уговореним роковима, 
друга уговорна страна има право да једнострано раскине уговор због неиспуњења. 
 
 
 
     Члан  9.  
Добављач се обавезује да приликом потписивања уговора, на име средства 
финансијског обезбеђења уговора за добро извршењe посла, достави уредно потписану 
и регистровану сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са 
меничним овлашћењем за попуну у висини од 10% од уговорене вредности, без ПДВ - 
а, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“ на име доброг извршења посла, као и 
картон депонованих потписа. Меница 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–писмо, са назначеним износом од 10% од укупне 
вредности уговора 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– писму. Меница за добро извршење посла мора да важи 30 
(тридесет) дана дуже од дана истека рока за коначно извршење свих уговорених 
обавеза. Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено, сагласно 
Закону о платном промету („Службени лист СРЈ“, бр . 3/2002 и 5/2003 и „Службени 
гласник РС“, бр . 43/2004 и 62/2006, 111/2009. др. закон и 31/2011). Добављач се 
обавезује да приликом примопредаје услуге, на име средства финансијског обезбеђења 
за отклањање недостатака у гарантном року достави уредно потписану и регистровану 
сопствену бланко меницу, без жираната у корист Наручиоца, са меничним овлашћењем 
за попуну у висини од 5% од уговорене вредности, без ПДВ - а, са клаузулом „без 
протеста“ и „по виђењу“ , као и картон депонованих потписа. Меница мора бити 
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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 – писмо, са 
назначеним износом од 5% од укупне вредности уговора 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 – писму. Меница за отклањање 
недостатака у гарантном року мора да важи 30 ( тридесет ) дана дужим од уговореног 
гарантног рока.Овлашћење за попуњавање менице мора бити потписано и оверено , 
сагласно Закону о платном промету („ Службени лист СРЈ “, бр . 3/2002 и 5/2003 и „ 
Службени гласник РС“, бр . 43/2004 и 62/2006, 111/2009- др . закон и 31/2011) 
 

Члан 10. 
 За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 
 

Члан 11. 
                   За евентуалне спорове по овом уговору, уговорне стране уговарају 
надлежност Привредног суда у Ваљеву. 
 

Члан 12. 
                  Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране, а важи 
до реализације, односно испоруке (рачунајући и гарантни рок). 
 

Члан 13. 
                  Овај уговор закључен је у 4 (четири)  истоветна примерка, од којих свака 
страна задржава по 2 (два) примерка. 

 

             КУПАЦ                                                                                   ПРОДАВАЦ 
    ГРАДСКА УПРАВА                                                                    
Начелник Градске управе                                                                

 
_____________________                                                       _________________________ 

Владимир Радојчић                                                                     
 
Напомена: Овај модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен 
са изабраним понуђачем, као и да ће наручилац, ако понуђач без оправданих разлога 
одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен, Управи за 
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јавне набавке доставити доказ негативне рефренце, односно исправу о реализованом 
средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
 
 

 
VII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач__________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, 
како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  
О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке: Имплементација и пуштање у рад  софтвера за 
електронску писарница, ЈН МВ бр. 19/2020, поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној 
понуди, наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту 
конкуренције. Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, 
односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке 
ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу 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 и оверена печатом. 


