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На основу одредаба члана 36. став 1. тачка 2) и члана 61. Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015, у даљем тексту: Закон), члана 5. 

Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и 

начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, број 86/2015), Мишљења 

Управе за јавне набавке број 404-02-4458/17 од 05.01.2018.године, Одлуке о покретању 
поступка јавне набавке број ЈН 18/2017, деловодни број 145 од 17.01.2018.године и Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број ЈН 18/2017, деловодни број 146 од 17.01.2018.године 

припремљена је: 
 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда за јавну набавку 

услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по партијама 

 

ЈН број 18/2017 
 

Конкурсна документација садржи: 

Поглавље Назив поглавља Страна 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Подаци о наручиоцу: 

Наручилац: ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 

Адреса: Трг ослобођења 9, 25230 Кула 
ПИБ наручиоца: 100262820 

Матични број: 08005281 

Врста наручиоца: Здравствена установа 
Интернет страница: dzkula.rs 

 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за 

подношење понуда, у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне 

набавке.  
 

Основ за примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда: 

Наручилац се одлучио да покрене преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда из разлога наведених у члану 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 

(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), који предвиђа да наручилац може 

спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда ако због 

техничких, односно уметничких разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку 
може извршити само одређени понуђач. 

 

Предмет јавне набавке је набавка услуге одржавања софтвера у књиговодству, по партијама, 
укупне процењене вредности од 90.000,00 динара без ПДВ-а на годишњем нивоу, и то 

одржавање програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА, процењене вредности од 30.000,00 

динара без ПДВ-а на годишњем нивоу и одржавање програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО 
КЊИГОВОДСТВО, процењене вредности од 60.000,00 динара без ПДВ-а на годишњем нивоу. 

У питању је услуга одржавања програмских пакета у књиговодству, за коју понуду могу 

доставити само аутори програмских пакета чије је одржавање предмет јавне набавке. С 

обзиром да су у претходној 2016.години приликом набавке програмских пакета у књиговодству 
сви понуђачи доставили понуде за израду програмских пакета заједно са писмима о 

ауторизацији за понуђене програмске пакете, тако је и изабрани понуђач "HELIANT" д.о.о., 

Палмира Тољатија 62/19, Београд - Земун уз понуду доставио писмо о ауторизацији, тј. изјаву 
да су они као аутори једино овлашћени за одржавање програмских пакета у књиговодству који 

су предмет ове јавне набавке. Наручилац је у претходној години, после спроведеног поступка 

јавне набавке мале вредности у којем су под истим условима могли да учествују сви понуђачи, 

закључио уговоре са најповољнијим понуђачем, тј. са понуђачем "HELIANT" д.о.о., Палмира 
Тољатија 62/19, Београд - Земун, чији је предмет израда напред наведених програмских пакета, 

као и њихово одржавање у трајању од дванаест месеци. 

 
Имајући у виду потребу наручиоца за предметном врстом услуге јер је неопходно обезбедити 

континуирани рад на рачунарима који користе одређене рачунарске програме, које треба и даље 

по истеку напред наведених уговора редовно одржавати и мењати у складу са променама које 
налаже РФЗО, Министарство здравља, Пореска управа и други државни органи и организације, 

са једне стране, и околност да је понуђач HELIANT" д.о.о., Палмира Тољатија 62/19, Београд - 

Земун, као аутор програмских пакета у књиговодству једини овлашћени понуђач за одржавање 

програмских пакета који су предмет ове јавне набавке, наручилац планира да покрене 
преговарачки поступак без објављивања јавног позива на основу члана 36. став 1. тачка 2) 

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

добијања позитивног мишљења Управе за јавне набавке.                  
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По првобитно достављеном захтеву наручиоца број 3729 од 12.12.2017.године за добијање 
позитивног мишљења о примени преговарачког поступка, Управа за јавне набавке је 

одговорила дописом број 404-02-4458/17 од 21.12.2017.године, који је примљен код наручиоца 

под бројем 3890 дана 26.12.2017.године, којим је тражено од наручиоца да се достављени 

захтев допуни, тј. да се у допуни захтева доставе изјаве потенцијалног понуђача "Heliant" д.о.о. 
из Београда које су новијег датума, то јест из којих се може закључити да ли је исти и даље 

искључиви носилац ауторских права на предметним софтверима. 

 
Имајући у виду наведено, наручилац Дом здравља Кула се Управи за јавне набавке обратио 

новим захтевом број 3931 од 28.12.2017.године за добијање позитивног мишљења за покретање 

поступка јавне набавке применом члана 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), који је уређен и допуњен у складу 

са захтевима Управе за јавне набавке из дописа број 404-02-4458/17 од 21.12.2017.године. 

Управа за јавне набавке је новим дописом број 404-02-4458/17 од 05.01.2018.године, који је 

примљен код наручиоца под бројем 65 дана 10.01.2018.године, дала позитивно мишљење за 
примену преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда из разлога 

наведених у члану 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама. 

 

3. Предмет јавне набавке: 
Предмет јавне набавке број 18/2017 су услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по 

партијама. 
Назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 - Одржавање софтвера за информационе 

технологије. 

4. Циљ поступка: 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 

5. Напомена: није у питању резервисана јавна набавка. 

 

6. Контакт: 
Лице за контакт: Јасмина Булатовић 

Е-mail адреса: dzkula@mts.rs 

Факс: +381 25 721 246 или +381 25 723 048 

 
7. Конкурсна документација се може преузети:  
- на Порталу јавних набавки  

- на интернет страници наручиоца  

 

8. Подаци о начину, месту и роковима за подношење понуда: 
Понуде са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити непосредно 

или путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула. 

Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, овереној печатом, на начин да се 
приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, са назнаком:  

„Понуда за јавну набавку услуге  - одржавање софтвера у књиговодству, по партијама, 

партија __________________, ЈН број 18/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте наводи се назив и тачна адреса понуђача, име и телефон особе за контакт.  

 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда:  

Рок за подношење понуде је 30.01.2018.године (уторак) до 10,30 часова, без обзира на начин 
доставе.  
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9. Подаци о месту, времену и начину отварања понуда:  
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене дана 30.01.2018.године 

(уторак) у 11,00 часова, у просторијама Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, у Кули, у 

канцеларији помоћника директора за правне и опште послове, у присуству овлашћеног 

представника понуђача. 
Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а у поступку 

отварања понуда може активно учествовати само овлашћени представник понуђача. 

 

10. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања 

понуда: 

Представник понуђача, који присуствује јавном отварању понуда, мора Комисији наручиоца 
поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда - Поглавље XVI конкурсне 

документације. 

Присутни представник понуђача након окончања поступка отварања понуда потписује 

Записник о јавном отварању понуда, у коме се евидентира и његово присуство. Овлашћени 
представник понуђача, који учествује у поступку отварања, има право да изнесе евентуалне 

примедбе на поступак отварања, које се уносе у Записник о отварању понуда. 

 
11. Подаци о месту, времену и начину преговарања:  

Поступку преговарања ће се приступити дана 30.01.2018.године (уторак) непосредно након 

завршетка поступка отварања понуда, са понуђачем који је доставио прихватљиву понуду 
(понуда понуђача који испуњава обавезне и додатне услове прописане Законом и конкурсном 

документацијом, која је благовремена и која не прелази процењену вредност јавне набавке),  у 

просторијама Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, у канцеларији помоћника директора за 
правне и опште послове, у присуству овлашћеног представника понуђача. 

Елементи о којима се преговара су: укупно понуђена цена. 

Преговарање ће се вршити у једном кораку. Када овлашћени представник понуђача да своју 
коначну цену, дужан је да Комисији преда попуњен образац понуде, образац структуре цене и 

модел уговора са коначним условима у погледу укупно понуђене цене, оверене печатом и 

потписане од стране овлашћеног представника понуђача који је учествовао у поступку 

преговарања. Овлашћени представник понуђача који остаје код укупно понуђене цене у 
првобитно датој понуди, дужан је да Комисији преда изјаву да понуђач остаје код првобитно 

дате понуде, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача. 

 

12. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку преговарања: 

 

Представник понуђача, који присуствује преговарању, мора Комисији наручиоца поднети 

овлашћење за учешће у поступку преговарања - Поглавље XVII конкурсне документације. 
Присутни представник понуђача након окончања поступка преговарања потписује Записник о 

преговарању, у коме се евидентира и његово присуство. Овлашћени представник понуђача, који 

учествује у поступку преговарања, има право да изнесе евентуалне примедбе на поступак 
преговарања, које се уносе у Записник о преговарању. 

 

 
II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
1. Предмет јавне набавке: 

Предмет јавне набавке број 18/2017 су услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по 

партијама, према спецификацији која чини саставни део конкурсне документације. 
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Назив и ознака из општег речника набавке: 72267100 - Одржавање софтвера за информационе 

технологије. 

2. Партије: 

Предмет јавне набавке је обликован у 2 (две) партије, и то: 

- Партија 1 - Одржавање програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА; 
- Партија 2 - Одржавање програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО. 

 

 

III   ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И ОПИС 

УСЛУГЕ, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И 

СЛИЧНО 

 
 
Предмет набавке: одржавање софтвера у књиговодству, по партијама. 

 

Техничке карактеристике, количина и опис услуге:  
 

Партија 1  

Одржавање програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 

Предмет јавне набавке у Партији 1 је одржавање програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА. 

Предмет јавне набавке је одржавање програма за евиденцију основних средстава који обухвата 
преглед сваког основног средства код Корисника. Основно средство карактерише инвентарни 

број, конто, организациона група, амортизациона група, датум набавке и активирања, набавна 

вредност, век трајања, итд.  

Обрачунава се амортизација (пропорционалном, дегресивном или прогресивном методом), 

ревалоризација ако је актуелна како за активна тако и за отписана средства. 

Програм даје следеће извештаје: Картица сваког основног средства, Рекапитулација по конту, 
по организационом делу, Пописне листе, итд. 

Апликација испуњава и следеће услове: 

- за корисника одговарајући кориснички интерфејс са могућношћу коришћења тастауре, 

миша и бар-код читача; 

- израда сигурносних копија података; 

- рад у Windows окружењу, 

- подршка Извршиоцу за допуну програма по захтевима Корисника; 

- одржавање програма од стране Извршиоца; 

      -    корисничко упутство. 

 

Партија 2  

Одржавање програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО 
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Предмет јавне набавке у Партији 2 је одржавање програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО 

КЊИГОВОДСТВО. Предмет јавне набавке је одржавање програмског пакета за вођење 

материјално финансијског стања складишта лекова и другог медицинског и потршног 

материјала за потребе Дома здравља (апликација) - у даљем тексту "Корисник" или "Корисник 
услуга". 

 

Апликација омогућава Кориснику следеће активности: 

- одржавање табела података (унос, промена, брисање): лекови, артикли, потрошни 

материјал, асортиманске групе, произвођачи, добављачи, групе пореза, извршиоци, 

поште, јединице-одељења Дома здравља (службе); 

- унос рачуна добављача са задужењем складишта и нивелацијом цена; 

- унос захтева служби, издавање документа требовања са књижењем; 

- инвентарисање залиха складишта; 

- праћење промета (улаза и излаза) на сваком леку, артиклу и нелеку (робна картица); 

- евиденција дневника извршених послова у складишту.    

Апликација испуњава и следеће услове: 

- за Корисника одговарајући кориснички интерфејс са могућношћу коришћења тастауре, 

миша и бар-код читача; 

- израда сигурносних копија података; 

- паралелан рад са више рачунара; 

- рад у Windows окружењу; 

- подршка Извршиоцу за допуну програма по захтевима Корисника; 

- одржавање програма од стране Изршиоца; 

- корисничко упутство. 

Обавезе Извршиоца при oдржавању за обе партије су: 

 Омогућити Кориснику несметан оперативан рад у примени апликативних програмских 
решења, 

 Исправкама уочених недостатака у примени апликативних  програма,  

 Допуна инсталираних апликативних програмских решења по посебним захтевима 

Корисника која се односе на нове приказе постојећих података (нови извештаји),    

 Неопходне промене у програмским решењима које настају из промена законских 

прописа и налаза државних инспекцијских органа,  

 Даља разрада (усавршавање) на информатичком инжињерингу у дефинисању и избору 
хардверске и системске опреме, 
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 Иновирање техничких и програмских решења у складу са кретањем на информатичком 

тржишту, 

 Разрада појединих идејних и организационих решења која се односе на побољшање и 
доградњу постојећег инсталираног решења, 

 Генерисање системске програмске подршке за ефикаснији рад Корисника, 

 Реорганизација података на диску, 

 Израда стримова и упутстава за рутинске послове, 

 Учествовање у избору понуђача хардверске и системске опреме, 

 Анализирање и давање стручних оцена и препорука код промене организације рада 

Корисника, као и давања препорука код селекције понуда, 

 Обука Корисника за коришћење програмских решења, 

 Дијагностицирање насталог проблема, 

 Предлози за приступање провери опреме (хардвера) и/или апликативног софтвера, 

 Реинсталација апликативних и услужних програма у случају промене хардверске или 

системске опреме, 

 Промене стримова, промене апликативних програма, промена параметара системског 
софтвера и израда упутстава. 

 

Обавезе Корисника за обе партије су: 

 

 Да омогући Извршиоцу извршавање обавеза према овом уговору, 

 Стави  на  располагање  Извршиоцу сву  опрему  (хардвер  и  софтвер),  

 Придржавање упутстава и правила у функционисању информационог система, 
коришћењу рачунарских система и припадајућег софтвера, 

 Уважавање предлога Извршиоца у складу са својим могућностима које се односе на 

повећање ефикасности и стабилности функционисања информационог система. 

Предлози се односе на замену дотрајалих или застарелих склопова или целих уређаја, 
набавку недостајућих склопова или уређаја, иновирање апликативног и системског 

софтвера, кадровске и организационе промене. 

 
Обавезе Извршиоца у обе партије су детаљно наведене у члану 3. Модела уговора, а обавезе 

Корисника у члану 6. Модела уговора. 

 

Корисник услуга може да упути обавештење о проблему у функционисању информационог 

система, Извршиоцу и то: телефоном, електронском поштом, СМС поруком, писмено.  

Корисник услуга може да упути захтев за допуну или промену у постојећим решењима, 

Извршиоцу електронском поштом или писмено.  

По пријему обавештења о проблему у функционисању информационог система, Извршилац је 

дужан да у најкраћем року, а најдуже 24 часа приступи решавању проблема.   

Захтеве који нису хитни и не ремете редован рад Корисникам, Извршилац ће решити у 

најкраћем року који неће негативно утицати на рад Корисника. 

 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. 
Закона, и то: 
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 Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар (члан 75. став 1. тачка 1) Закона); 

 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 (члан 75. став 1. тачка 2) Закона); 

 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 (члан 75. став 1. тачка 4) Закона); 

 Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописима 
(члан 75. став 1. тачка 5) Закона);  

 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 нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде (члан 75. став 2. 
Закона). 

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чланом 76. 
Закона, и то:  

                    1) Да располаже неопходним финансијским капацитетом, и то: 

                 - Да рачун понуђача није био у блокади најмање у последњих шест месеци пре  
                 објављивања обавештења о покретању преговарачког поступка без објављивања 

                 позива за подношење понуда на Порталу јавних набавки; 

              2) Да располаже довољним кадровским капацитетом:       

                  - Да понуђач има кључно техничко особље које ће бити одговорно за извршење 
                  Уговора и контролу квалитета. 

1.3. 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. 

1.4. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора 
да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тачка 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. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са 

чланом 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 члана 75. Закона, 

дефинисане овом конкурсном документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) 
Закона - да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 

јавне набавке. 
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Напомена:  
Наручилац је пре доношења одлуке о додели уговора дужан да од понуђача, чија је понуда 

оцењена као најповољнија, затражи да достави копију захтеваних доказа о испуњености 

услова, а може и да затражи на  увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави 
тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  

 

Докази које ће наручилац захтевати су: 

1) Услов из члана 75. став 1. тачка 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције за 
привредне регистре, односно извод из регистра надлежног Привредног суда; 

2) Услов из члана 75. став 1. тачка 2) Закона - Доказ: Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази седиште 

домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног 
лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 

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

мита, кривично дело преваре; 2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за 
организовани криминал Вишег суда у Београду, којим се потврђује да правно лице није 

осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 3) Извод из казнене 

евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 
да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 

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

кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (захтев се 

може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта законског 
заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави 

доказ за сваког од њих.  Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, 

односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да није 
осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре (захтев се може 

поднети према месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  
3) Услов из члана 75. став 1. тачка 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе 

Министарства финансија и привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе и 

уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за приватизацију да се 

понуђач налази у поступку приватизације. Доказ не може бити старији од два месеца 

пре отварања понуда; 
 

Испуњеност услова из члана 75. став 2. Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац 

изјаве понуђача, дат је у Поглављу IV одељак 4.), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да је при састављању понуде поштовао обавезе које произлазе из 

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

као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 
Изјаве морају да буду потписане од стране овлашћеног лица понуђача и оверене 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, Изјаве морају бити потписане од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверене печатом.  
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Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаве 
подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је у Поглављу IV одељак 3. и одељак 4.), 

потписане од стране овлашћеног лица подизвођача и оверене печатом. 

 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује 
достављањем следећих доказа: 

 

1) Услов: Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом, односно да рачун 
понуђача није био у блокади најмање у последњих шест месеци пре објављивања обавештења о 

покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда на Порталу 

јавних набавки;  

Доказ: 

- Потврда о броју дана неликвидности за последњих шест месеци пре објављивања обавештења 

о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда на 

Порталу јавних набавки. Услов је да понуђач нема евидентираних дана неликвидности за 
тражени период - најмање шест месеци пре објављивања  обавештења, али потврда може да 

обухвати и дужи временски период. Потврду издаје НБС - Принудна наплата - Одељење за 

пријем, контролу и унос основа и налога принудне наплате, Крагујевац, Бранка Радичевића 
16а, 34000 Крагујевац. Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним 

подацима о фирми и исказом која се потврда жели. Електронска адреса: 

zahtevzapotvrde@nbs.rs. 
 

2) Услов:  Да понуђач има кључно техничко особље које ће бити одговорно за извршење 

Уговора и контролу квалитета; 

Доказ:  
Изјава понуђача о кључном техничом особљу који раде за понуђача који ће бити одговорни за 

извршење уговора и контролу квалитета - списaк одговорних лица за извршење јавне набавке 

(Образац изјаве, дат је у Поглављу XIV). 
 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког члана групе достави 

наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4), а доказ из члана 75. став 

1. тачка 5) Закона, дужан је да достави понуђач из групе понуђача којем је поверено извршење 
дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

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

достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона, а доказ из члана 

75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача.   
 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а 

наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда 

на основу извештаја за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал 
или оверену копију свих или појединих доказа. 

 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не достави 
на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

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

не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно 

члану 78. ЗЈН. 
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Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен 
конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су 

подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 

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

надлежних органа, и то: 

 Доказ из члана 75. став 1. тачка 1) ЗЈН - понуђачи који су регистровани у регистру 

који води Агенција за привредне регистре не морају да доставе доказ о регистрацији, 
јер је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре - www. 

apr.gov.rs; 

 Доказ за испуњење додатног услова из тачке 1) - да рачун понуђача није био у блокади 

најмање у последњих шест месеци пре објављивања обавештења о покретању 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда на Порталу 
јавних набавки - понуђачи нису дужни да доставе потврду НБС о броју дана 

неликвидности јер је податак да ли дужник има евидентиране неизмирене обавезе 

јавно доступан на интернет страници Народне банке Србије - www.nbs.rs 
(претраживање дужника у принудној наплати). 

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 

документ, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у изворном 

електронском облику. 

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 

доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 

оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 

 

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 

државе. 

 

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно 

закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на 

прописани начин. 
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3. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА 

 

 

3.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.  ЗАКОНА У ПРЕГОВАРАЧКОМ 

ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 
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 услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по партијама, 
партија 

 

__________________________________________________________________________________ 
(уноси се број и назив партије) 

 

за коју се спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 
број 18/2017, испуњава све услове из члана 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). 
 

 

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.  

 
Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 
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3.2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗАКОНА У ПРЕГОВАРАЧКОМ 

ПОСТУПКУ БЕЗ ОБЈАВЉИВАЊА ПОЗИВА ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 

 

 
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 услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по 

партијама, партија 

 
__________________________________________________________________________________ 

(уноси се број и назив партије) 

 
за коју се спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 

број 18/2017, испуњава све услове из члана 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.  

 

Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 
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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

 

 

4.1. ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач ___________________________________________________________ [навести назив 
понуђача] је при састављању понуде у поступку јавне набавке услуге - одржавање софтвера у 

књиговодству, по партијама, партија 

 
__________________________________________________________________________________ 

(уноси се број и назив партије) 

 

за коју се спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 

број 18/2017, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

 

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.  

 
Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 
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4.2. ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. Закона, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као 

заступник подизвођача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач _________________________________________________________ [навести назив 

подизвођача] је при састављању понуде у поступку јавне набавке услуге - одржавање софтвера 

у књиговодству, по партијама, партија 

 

__________________________________________________________________________________ 

(уноси се број и назив партије) 

 

за коју се спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 

број 18/2017, поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. 

 

Место:_____________                                                                                   Подизвођач: 

 

Датум:_____________                                       М.П.                                    _____________________                                                         

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом. 

 

Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 
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V   КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 
 
1. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 

СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 
Дом Здравља Кула ће доделити уговор применом критеријума „Најнижа понуђена цена“.  

 

 

VI  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

 

Елементи о којима се преговара су: укупно понуђена цена. 

 

Поступку преговарања ће се приступити дана 30.01.2018.године (уторак) непосредно након 

завршетка поступка отварања понуда, са понуђачем који је доставио прихватљиву понуду 

(понуда понуђача који испуњава обавезне и додатне услове прописане Законом и конкурсном 
документацијом, која је благовремена и која не прелази процењену вредност јавне набавке),  у 

просторијама Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, у канцеларији помоћника директора за 

правне и опште послове, у присуству овлашћеног представника понуђача. 
 

Преговарање ће се вршити у једном кораку. Када овлашћени представник понуђача да своју 

коначну цену, дужан је да Комисији преда попуњен образац понуде, образац структуре цене и 
модел уговора са коначним условима у погледу укупно понуђене цене, оверене печатом и 

потписане од стране овлашћеног представника понуђача који је учествовао у поступку 

преговарања. Овлашћени представник понуђача који остаје код укупно понуђене цене у 

првобитно датој понуди, дужан је да Комисији преда изјаву да понуђач остаје код првобитно 
дате понуде, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача. 

 

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка преговарања, мора предати 
Комисији посебно писано овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране 

законског заступника понуђача. 

  

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се 
његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. 

 

У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној 
понуди. 

 

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од 
упоредиве тржишне цене, као и да са дужном пажњом проверава квалитет предметне набавке, 

а посебно ће водити рачуна о поштовању начела обезбеђивања конкуренције и начелу 

једнакости понуђача. 

 
Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
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VII  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима Дома Здравља Кула у 

погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак доделе уговора о 

јавној набавци. 

Понуђач мора испуњавати све услове за учешће у поступку јавне набавке одређене Законом о 

јавним набавкама, а понуду у целини припрема и подноси у складу са конкурсном 

документацијом.  
 

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

 
Понуђач подноси понуду и комплетну документацију на српском језику. Документа достављена 

на страном језику морају бити преведена и оверена од стране судског тумача. 

 

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 тачну адресу понуђача, име и телефон 

особе за контакт.  
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: Дом здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: 

,,Понуда за јавну набавку услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по партијама, 

партија _____________, ЈН број 18/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом 

уколико је примљена од стране наручиоца до 30.01.2018.године (уторак) до 10,30 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. Ако је поднета неблаговремена понуда, наручилац ће је по окончању 

поступка отварања вратити неотворену понуђачу, са назнаком да је поднета неблаговремено. 

 
Понуда мора да садржи:  

• Доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. Закона о јавним набавкама, наведене у 

упутству како се доказује испуњеност услова - Образац изјаве из Поглавља IV одељак 3. и 

Образац изјаве из Поглавља IV одељак 4. - Поглавље IV,  
• Доказе о испуњености додатних услова из члана 76. Закона о јавним набавкама, наведене у 

упутству како се доказује испуњеност услова -  Поглавље IV, 

• Образац понуде - Поглавље VIII 

• Модел уговора - Поглавље IX 

• Образац структуре цене - Поглавље X 

• Образац изјаве о независној понуди - Поглавље XII 

• Образац изјаве о уредном извршавању обавеза по раније закљученим уговорима - Поглавље 

XIII 

• Образац изјаве за кадровски капацитет - Поглавље XIV 
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• Образац изјаве о непостојању сукоба интереса - Поглавље XV. 
 

Понуда мора бити поднета на преузетом обрасцу конкурсне документације. Све обрасце који су 

наведени у конкурсној документацији понуђач попуњава читко, јасно, неизбрисивим мастилом, 

недвосмислено и оверава печатом и потписује на означеним местима у конкурсној 
документацији. Било каква исправка, прецртавање или брисање првобитно унетих података 

морају бити потписани и оверени печатом на месту исправке, прецртавања или брисања. 

Понуда која није сачињена према датом обрасцу неће се узети у разматрање. 
 

Напомена: Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 
групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев образаца 

који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (Изјава о 

испуњавању услова из члана 75. и 76. Закона, Изјава о поштовању обавеза из члана 75. став 2. 
Закона, Изјава о независној понуди....), који морају бити потписани и оверени печатом од 

стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да један понуђач 

из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији (изузев 
образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу), 

наведено треба дефинисати споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према 

наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде 
сагласно чл. 81. Закона. 

 

Захтеви наручиоца од значаја за исправност/прихватљивост понуде 

Понуда се сматра потпуном и исправном ако је благовремена, за коју је после отварања понуда, 
а на основу прегледа, утврђено да испуњава све услове из Закона о јавним набавкама и 

конкурсне документације. 

 
Понуда ће бити одбијена ако је неблаговремена, неприхватљива или неодговарајућа, ако не 

одговара свим обавезним захтевима из конкурсне документације. 

 

Наручилац ће одбити све неприхватљиве понуде. Наручилац доноси одлуку о додели уговора 
ако је прибавио најмање једну прихватљиву понуду. Наручилац ће одбити понуду ако:  

1) понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће;  

2) понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  
3) је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног;  

4) понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну садржину понуде 

или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 

3. ПАРТИЈЕ 

 

Предмет јавне набавке је обликован у 2 (две) партије, и то: 
- Партија 1 - Oдржавање програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА; 

- Партија 2 - Oдржавање програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО. 

 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Дом здравља Кула, Трг 

ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по 

партијама, партија ______________, ЈН број 18/2017 - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по 

партијама, партија _______________, ЈН број 18/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по 

партијама, партија ________________, ЈН број 18/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”   или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуге - одржавање софтвера у књиговодству, 

по партијама, партија _______________, ЈН број 18/2017 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и тачну адресу понуђача, име и телефон 

особе за контакт.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 

 

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 

У Обрасцу понуде (Поглавље VIII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 
ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са 

подизвођачем. 

 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Поглавље 

VIII) 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  Поглавља IV одељак 3. и  одељак 4.). 

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. 
Понуђач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у супротном 

наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би раскидом 

уговора наручилац претрпео знатну штету. У овом случају из тачке наручилац је дужан да 

обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
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Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на страни 
подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако то лице 

испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну сагласност  

наручиоца. 

 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 

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

којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, 

а који обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тачка 1) до 2) Закона и то: 

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

 опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 

 

Напомена: 

Уколико понуду подноси група понуђача споразум треба да садржи податке о понуђачу који ће 
у име групе потписивати обрасце из конкурсне документације. 

 

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 поглавља IV одељак 3. и 4.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

 

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

КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1.Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Плаћање се врши  одложено, вирманом, уплатом на рачун понуђача. 

Рок плаћања се рачуна од дана службеног пријема исправног рачуна. 

Рок плаћања не може бити краћи од 15 дана, нити дужи од 45 дана од дана службеног пријема 
исправног рачуна. 

Уколико понуђач у понуди наведе другачији начин и рок плаћања од наведеног у конкурсној 

документацији (нпр. авансно плаћање или краћи рок од траженог), његова понуда ће бити 
одбијена као неприхватљива. 

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, сукцесивно, од-

до и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 
неприхватљивом. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 

9.2. 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. 

 

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

ПОНУДИ 

 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 
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Понуђач је дужан да у својој понуди искаже цену у прописаном Обрасцу понуде за сваку 
партију посебно, и дужан је да попуни Образац структуре цене за сваку партију посебно. 

Понуђач  треба да упише месечну и годишњу цену без урачунатог ПДВ-а, као и укупну цену у 

динарима без урачунатог ПДВ-а. ПДВ се исказује одвојено. Понуђач такође уписује и месечну 

и укупну годишњу цену са урачунатим ПДВ-ом. Све цене морају бити исказане у динарима.  
У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без ПДВ-а, 

сматраће се, сагласно Закону о јавним набавкама, да је иста дата без ПДВ-а. 

Цене су фиксне и не могу се мењати за време важења уговора.  
Цена укључује све зависне трошкове који настану при реализацији услуге. 

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. 

 

11. ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ 

СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ 

МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, 

ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА 

РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија. 
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине, 

Министарства заштите животне средине. 

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања. 

 
12. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА 

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 

Понуђач није дужан да достави средство финансијског обезбеђења којим обезбеђује испуњење 

својих обавеза у поступку јавне набавке, као и испуњење својих уговорних обавеза. 
 

13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди који су 

посебним прописима утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у понуди.  

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима који 
су означени као такви, односно, који у горњем десном углу садрже ознаку ’’ПОВЕРЉИВО’’, 

као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. Уколико се као поверљив 

сматра само одређени податак у документу који се доставља уз понуду, поверљив податак мора 
бити обележен црвеном бојом, поред њега мора бити наведено „ПОВЕРЉИВО’’, а испод 

наведене ознаке, потпис овлашћеног лица понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 
Наручилац ће одбити давање информација која би значила повреду поверљивости података  

добијених у понуди.  

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и остали подаци 

из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. Наручилац 
ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде до истека рока предвиђеног 

за отварање понуда. 

Подаци које наручилац оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у предметној 
јавној набавци и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступку 
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јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда као ни у даљем 
току поступка.  

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу: Дом здравља Кула, Трг 
ослобођења 9, 25230 Кула, електронске поште на e-mail: dzkula@mts.rs (за Јасмину Булатовић) 

или факсом на број +381 25 721 246 или +381 25 723 048 тражити од наручиоца додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 

наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници. 
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН број 18/2017“. 

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. 
Закона. 

 

15. НАЧИН, МЕСТО И РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА: 
 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. 

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. 
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. 
Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду повезани траком у целину и запечаћени, 

тако да се не могу накнадно убацити, одстранити или заменити појединачни листови, односно 

прилози, а да се видно не оштете листови или печат. 

Понуду са доказима о испуњености услова из конкурсне документације доставити непосредно 
или путем поште на адресу: Дом Здравља Кула, Трг ослобођења 9, 25230 Кула, са назнаком: 

„Понуда за јавну набавку услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по партијама, 

партија __________________, ЈН број 18/2017 - НЕ ОТВАРАТИ“. 
На полеђини коверте или кутије мора бити исписан тачан назив и адреса понуђача, лице за 

контакт и телефон. 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду, на 
начин који је одређен за подношење понуде. 

Благовремена понуда је понуда примљена од стране наручиоца у року одређеном у позиву за 

подношење понуде. 

Ако је понуда поднета по истеку рока за подношење понуде, сматраће се неблаговременом, а 
наручилац ће по окончању поступка отварања понуда вратити неотворену понуђачу, са 

назнаком да је поднета неблаговремено. 

 

mailto:dzkula@open.telekom.rs


Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда ЈН број 18/2017  

 

24/54 

  

 

Последњи дан рока, односно датум и сат за подношење понуда: Рок за подношење понуда је 
30.01.2018.године (уторак) до 10,30 часова, без обзира на начин доставе.  

 

16. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 
Благовремено достављене понуде биће јавно комисијски отворене дана 30.01.2018.године 

(уторак) у 11,00 часова, у просторијама Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, у Кули, у 
канцеларији помоћника директора за правне и опште послове, у присуству овлашћеног 

представника понуђача. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице, а у поступку 

отварања понуда може активно учествовати само овлашћени представник понуђача. 

 

17. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 

ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 
Представник понуђача, који присуствује јавном отварању понуда, мора Комисији наручиоца 

поднети овлашћење за учешће у поступку отварања понуда - Поглавље XVI конкурсне 
документације. 

Присутни представник понуђача након окончања поступка отварања понуда потписује 

Записник о јавном отварању понуда, у коме се евидентира и њихово присуство. Овлашћени 
представник понуђача, који учествује у поступку отварања, има право да изнесе евентуалне 

примедбе на поступак отварања, које се уносе у Записник о отварању понуда. 

 

18. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА, ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ 

СЕ ПРЕГОВАРАТИ 

 

Поступку преговарања ће се приступити дана 30.01.2018.године (уторак) непосредно након 
завршетка поступка отварања понуда, са понуђачем који је доставио прихватљиву понуду 

(понуда понуђача који испуњава обавезне и додатне услове прописане Законом и конкурсном 

документацијом, која је благовремена и која не прелази процењену вредност јавне набавке), у 
просторијама Дома здравља Кула, Трг ослобођења 9, у канцеларији помоћника директора за 

правне и опште послове, у присуству овлашћеног представника понуђача. 

 

Елементи о којима се преговара су: укупно понуђена цена. 

 

Преговарање ће се вршити у једном кораку. Када овлашћени представник понуђача да своју 

коначну цену, дужан је да Комисији преда попуњен образац понуде, образац структуре цене и 
модел уговора са коначним условима у погледу укупно понуђене цене, оверене печатом и 

потписане од стране овлашћеног представника понуђача који је учествовао у поступку 

преговарања. Овлашћени представник понуђача који остаје код укупно понуђене цене у 
првобитно датој понуди, дужан је да Комисији преда изјаву да понуђач остаје код првобитно 

дате понуде, оверену печатом и потписану од стране овлашћеног лица понуђача. 

 

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка преговарања, мора предати 
Комисији посебно писано овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране 

законског заступника понуђача. 

  
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се 

његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди. 

 
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у достављеној 

понуди. 
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Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од 
упоредиве тржишне цене, као и да са дужном пажњом проверава квалитет предметне набавке, 

а посебно ће водити рачуна о поштовању начела обезбеђивања конкуренције и начелу 

једнакости понуђача. 

 
Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
 
19. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ У 

ПОСТУПКУ ПРЕГОВАРАЊА 
 

Представник понуђача, који присуствује преговарању, мора Комисији наручиоца поднети 

овлашћење за учешће у поступку преговарања - Поглавље XVII конкурсне документације. 

Присутни представник понуђача након окончања поступка преговарања потписује Записник о 
преговарању, у коме се евидентира и њихово присуство. Овлашћени представник понуђача, 

који учествује у поступку преговарања, има право да изнесе евентуалне примедбе на поступак 

преговарања, које се уносе у Записник о преговарању. 
 

20. 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 понуда не садржи неки од битних недостатака, односно ако садржи мање важне 

недостатке - формалан недостатак (нпр. документација у понуди није сложена по траженом 
редоследу, документација није повезана на захтевани начин, неки документ је приложен у 

изворном облику на страном језику, а није приложен превод на српском језику, неки документ 

није потписан или оверен на тражени начин и др.), не одбија се одмах као неприхватљива, већ 
се такав формалан недостатак може отклонити путем додатних објашњења од понуђача после 

отварања понуда. 

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.  

 

21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ - ИЗВРШЕЊЕ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ  

УГОВОРИМА 
 

Понуђач доставља, под кривичном и материјалном одговорношћу, изјаву да је уредно 

извршавао обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама (Образац изјаве дат је 
у Поглављу XIII конкурсне документације). 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године 

пре достављања позива за подношење понуда у поступку јавне набавке: 
1) поступао супротно забрани из члана 23. и 25. ЗЈН; 

2) учинио повреду конкуренције; 
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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 достављања позива 

за подношење понуда. 

 

22. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац изјаве дат је у  
Поглављу IV одељак 4.). 

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

одговорношћу  да у поступку јавне набавке не постоји сукоб интереса између понуђача и 
представника наручиоца у смислу члана 29. и 30. Закона о јавним набавкама (Образац изјаве 

дат је у Поглављу XV конкурсне документације). 

 

23. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 

ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

 

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

 

24. РОК ЗА ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ О ДОДЕЛИ УГОВОРА 

 

Одлука о додели уговора биће донета у оквирном року од 10 (десет) дана од дана окончаног 

отварања понуда и преговарања. 

Одлука о додели уговора се објављује на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
наручиоца у року од 3 (три) дана од дана доношења. 

 

25. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, 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, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији.  

Захтев за заштиту права се доставља непосредно или препорученом пошиљком са 

повратницом. Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца, осим ако овим Законом није другачије одређено. 

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 7 (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. овог Закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
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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. 

Одредбе из претходна два става се не примењују у случају преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице 
није учествовао у том поступку. 

После доношења одлуке о додели уговора из члана 108. Закона или одлуке о обустави поступка 

јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 (десет) дана 
од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење 
пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. овог Закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 
набавки и на својој интернет страници (ако буде у функцији - тренутно је у припреми) 

најкасније у року од 2 (два) дана од дана пријема захтева за заштиту права. 

Уз поднети захтев, подносилац захтева је дужан да достави и доказ о уплати таксе у износу од  
60.000,00 динара на број рачуна: 840-30678845-06, шифра плаћања: 153 или 253, позив на број: 

подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту права - ЈН 

број 18/2017, прималац: Буџет Републике Србије, сврха уплате: скраћеница "ЗЗП", затим назив 

наручиоца и на крају број или ознака јавне набавке, при чему није дозвољено уписивати 
никакве додатне речи или интерпункцијске знаке (нпр: "такса за", "уплата" и сл.), већ 

искључиво наведене појмове у поменутом редоследу, тј. сврха уплате: ЗЗП, Дом здравља Кула, 

ЈН број 18/2017. Примери правилно попуњених образаца налога за уплату или налога за пренос 
могу се видети у оквиру "банера" на интернет страници Републичке комисије за заштиту права 

у поступцима јавних набавки. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 
26. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 
Уговор о јавној набавци ће бити достављен понуђачу којем је додељен уговор у року од 8 

(осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, Дом Здравља 

Кула може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем.  

 

27. ТРОШКОВИ ПОНУДЕ 

 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити 

од наручиоца накнаду трошкова.  
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да понуђачу надокнади трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом да је 

понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
28. ОБУСТАВА ПОСТУПКА  
 
Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке на основу извештаја о стручној 

оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора или одлуке о закључењу 
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оквирног споразума, односно уколико нису испуњени услови за доношење одлуке о 
признавању квалификације.  

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих разлога, који 

се нису могли предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 

поступак оконча, или услед којих је престала потреба наручиоца за предметном набавком због 
чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у наредних шест месеци.  

Наручилац може одустати од доделе уговора о јавној набавци у случају ванредних околности 

или више силе.  
Наручилац је дужан да своју одлуку о обустави поступка јавне набавке писмено образложи, 

посебно наводећи разлоге обуставе поступка и упутство о правном средству и да је објави на 

Порталу јавних набавки и својој интернет страници (ако буде у функцији - тренутно је у 
припреми), у року од 3 (три) дана од дана доношења одлуке.  

Обавештење о обустави поступка јавне набавке Наручилац ће објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници (ако буде у функцији - тренутно је у припреми), у року 

од 5 (пет) дана од дана коначности Одлуке о обустави поступка јавне набавкe. 
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

Понуда број _________________ од _______________ 2018.године за јавну набавку услуге -

одржавање софтвера у књиговодству, по партијама, ЈН број 18/2017, за коју се спроводи 

преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, за партију  
 

__________________________________________________________________________________ 

 (уноси се број и назив партије) 
 

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:  

 

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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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: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

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

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

је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

  
Потпис овлашћеног лица: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

  
Потпис овлашћеног лица: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

 
Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 
 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

  
Потпис овлашћеног лица: 

 

 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 

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

и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Одржавање софтвера у књиговодству, по партијама, ЈН 

18/2017 

 

Партија 1 - Одржавање програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 

 

Ред. 

Бр. 

 

Опис предмета набавке 

 

 

Кол. 

 

 

Годишња цена 

без ПДВ-а 

 

 

Годишња цена 

са ПДВ-ом 

 

 

1. 

 

Одржавање програмског пакета 

ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 

1 

  

 

 

Ред. 

Бр. 

 

Опис предмета набавке 

 

 

Кол. 

 

 

Месечна цена 

без ПДВ-а 

 

 

Месечна цена 

са ПДВ-ом 

 

 

1. 

 

Одржавање програмског пакета 
ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 

12 

  

 

Напомена: 

Цена одржавања се исказује у 12 месечних рата. 
 

 

Укупна цена без ПДВ-а: 
 

 
ПДВ _____%: 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 
 

Рок плаћања (не може бити краћи од 15, нити 

дужи од 45 дана од дана пријема рачуна): 

_______ дана   

 

 

Остале погодности у плаћању 
 

 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 

дана од дана отварања понуда): 

 

_______ дана 

 

 

Напомене:  

 
Образац понуде за сваку партију посебно 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: М.П. Потпис понуђача 

   



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда ЈН број 18/2017  

 

33/54 

  

 

5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Одржавање софтвера у књиговодству, по партијама, ЈН 

18/2017 

 

Партија 2 - Одржавање програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО 

 

 

Ред. 

Бр. 

 

Опис предмета набавке 

 

 

Кол. 

 

 

Годишња цена 

без ПДВ-а 

 

 

Годишња цена 

са ПДВ-ом 

 

 

1. 

 

Одржавање програмског пакета 

МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО 

 

1 

  

 

 

Ред. 

Бр. 

 

Опис предмета набавке 

 

 

Кол. 

 

 

Месечна цена 

без ПДВ-а 

 

 

Месечна цена 

са ПДВ-ом 

 

 

1. 

 

Одржавање програмског пакета 
МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО 

 

12 

  

 

Напомена: 

Цена одржавања се исказује у 12 месечних рата. 
 

 

Укупна цена без ПДВ-а: 
 

 
ПДВ _____%: 

 

 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 
 

Рок плаћања (не може бити краћи од 15, нити 

дужи од 45 дана од дана пријема рачуна): 

_______ дана   

 

 

Остале погодности у плаћању 
 

 

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 

дана од дана отварања понуда): 

 

_______ дана 

 

 

Напомене:  

 
Образац понуде за сваку партију посебно 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: М.П. Потпис понуђача 
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IX  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, парафира све стране модела Уговора 

са своје стране, и на крају овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе 

модела Уговора. 
Модел уговора се попуњава за сваку партију посебно. 

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава 

печатом овлашћени представник групе понуђача. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу 

уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ 

ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА У КЊИГОВОДСТВУ, ПО ПАРТИЈАМА 

ЈН БРОЈ 18/2017 

Партија 1 - Одржавање програмског пакета  

ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 

Закључен између: 

 

Наручиоца ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА,  
са седиштем у Кули, улица Трг ослобођења 9, 

ПИБ: 100262820, Матични број: 08005281, 

Број рачуна: 840-24661-59, Назив банке: Управа за трезор, 

Телефон: 025 723 048, Телефакс: 025 723 048, 
кога заступа директор Шевин др Жарко  

(у даљем тексту: "Корисник") 

 
и 

 

Понуђача ............................................................................................................., 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.............. ............, 
Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................, Назив банке:......................................, 

Телефон:............................,Телефакс: ..........................., 
кога заступа...................................................................,  

(у даљем тексту: "Извршилац"), 

 
Основ уговора: 

ЈН број: 18/2017 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача број ............ од................................... 
 

 

ПРЕАМБУЛА 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 

1.1. Да је Корисник према члану 36. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на основу обавештења о покретању 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 

набавке услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по партијама, објављеног на Порталу 
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јавних набавки дана 23.01.2018.године, спровео преговарачки поступак без објављивања позива 
за подношење понуда (ЈН број 18/2017).  

 

1.2. Да је Извршилац за Партију 1 - Одржавање програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА, 

доставио прихватљиву Понуду брoj _______ од _____________2018.године, евидентирану код 
Купца под бројем _______ од _____________2018.године, која у потпуности одговара траженим 

захтевима Корисника и условима из конкурсне документације, која је саставни део Уговора као 

Прилог број 1. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Овим уговором уређују се међусобни односи при одржавању апликативних програма 

подсистема основна средства у информационом систему Корисника. 

Сва апликативна програмска решења настала и инсталирана од стране Извршиоца код 
Корисника власништво су Извршиоца и предмет су овог уговора. 

Корисник је искључиво одговоран за стање у свом информационом систему, за податке које 

креира и користи. 
 

Члан 2. 

 
Програмски пакет ОСНОВНА СРЕДСТВА обухвата преглед сваког основног средства код 

Корисника. Основно средство карактерише инвентарни број, конто, организациона група, 

амортизациона група, датум набавке и активирања, набавна вредност, век трајања, итд.  

Обрачунава се амортизација (пропорционалном, дегресивном или прогресивном методом), 

ревалоризација ако је актуелна како за активна тако и за отписана средства. 

Програм даје следеће извештаје: Картица сваког основног средства, Рекапитулација по конту, 
по организационом делу, Пописне листе, итд. 

Апликација испуњава и следеће услове: 

- за корисника одговарајући кориснички интерфејс са могућношћу коришћења тастауре, 

миша и бар-код читача; 

- израда сигурносних копија података; 

- рад у Windows окружењу, 

- подршка Извршиоцу за допуну програма по захтевима Корисника; 

- одржавање програма од стране Извршиоца; 

      -    корисничко упутство. 

 

Члан 3. 

 

Обавезе Извршиоца при oдржавању су: 

 Омогућити Кориснику несметан оперативан рад у примени апликативних програмских 

решења, 
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 Исправкама уочених недостатака у примени апликативних  програма,  

 Допуна инсталираних апликативних програмских решења по посебним захтевима 

Корисника која се односе на нове приказе постојећих података (нови извештаји),    

 Неопходне промене у програмским решењима које настају из промена законских 
прописа и налаза државних инспекцијских органа,  

 Даља разрада (усавршавање) на информатичком инжињерингу у дефинисању и избору 

хардверске и системске опреме, 

 Иновирање техничких и програмских решења у складу са кретањем на информатичком 

тржишту, 

 Разрада појединих идејних и организационих решења која се односе на побољшање и 
доградњу постојећег инсталираног решења, 

 Генерисање системске програмске подршке за ефикаснији рад Корисника, 

 Реорганизација података на диску, 

 Израда стримова и упутстава за рутинске послове, 

 Учествовање у избору понуђача хардверске и системске опреме, 

 Анализирање и давање стручних оцена и препорука код промене организације рада 

Корисника, као и давања препорука код селекције понуда, 

 Обука Корисника за коришћење програмских решења, 

 Дијагностицирање насталог проблема, 

 Предлози за приступање провери опреме (хардвера) и/или апликативног софтвера, 

 Реинсталација апликативних и услужних програма у случају промене хардверске или 

системске опреме, 

 Промене стримова, промене апликативних програма, промена параметара системског 

софтвера и израда упутстава. 
 

Члан  4. 

 
Корисник услуга може да упути обавештење о проблему у функционисању информационог 

система, Извршиоцу и то: телефоном, електронском поштом, СМС поруком, писмено. 

Телефонско обавештење може да се упути од 8,00 до 20,00 часова. 

Корисник услуга може да упути захтев за допуну или промену у постојећим решењима, 

Извршиоцу електронском поштом или писмено.  

 

Члан  5. 
 

По пријему обавештења о проблему у функционисању информационог система, Извршилац је 

дужан да у најкраћем року, а најдуже 24 часа приступи решавању проблема.   

Захтеве који нису хитни и не ремете редован рад Корисникам, Извршилац ће решити у 

најкраћем року који неће негативно утицати на рад Корисника. 

 

Члан  6. 
 

Обавезе Корисника су: 

 

 Да омогући Извршиоцу извршавање обавеза према овом уговору, 

 Стави  на  располагање  Извршиоцу сву  опрему  (хардвер  и  софтвер),  

 Придржавање упутстава и правила у функционисању информационог система, 
коришћењу рачунарских система и припадајућег софтвера, 
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 Уважавање предлога Извршиоца у складу са својим могућностима које се односе на 

повећање ефикасности и стабилности функционисања информационог система. 
Предлози се односе на замену дотрајалих или застарелих склопова или целих уређаја, 

набавку недостајућих склопова или уређаја, иновирање апликативног и системског 

софтвера, кадровске и организационе промене. 

 
ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 7. 
 
Цена одржавања програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА на месечном нивоу износи: 

_________________ динара без ПДВ-а 

_________________ динара са ПДВ-ом 
 

Извршилац  ће Кориснику достављати рачун до _____ у месецу за текући месец почев од 

________ месеца 2018. године  у износу _______ динара без ПДВ-а са роком плаћања од ______ 

дана од дана пријема рачуна (не краће од 15 дана, ни дуже од 45 дана од дана пријема рачуна).  
    

Вредност Уговора за 12 (дванаест) месеци износи укупно _______________ динара без ПДВ-а 

(словима: __________), односно ___________ динара са ПДВ-ом (словима: ________). 
 

Члан 8. 

 
Све потребе Корисника које не могу бити обухваћене одржавањем дефинисаним чланом 3. 

Уговора биће извршене уз договор Извршиоца и Корисника, а сама реализација тог договора 

биће регулисана посебним Уговором. Иницијативу за промену у информационом систему може 

поднети Корисник или Извршилац. 
 

Члан 9. 

 
Када Корисник и Извршилац заједнички процене неопходност доласка Извршиоца на локацију 

Корисника тада Корисник плаћа Извршиоцу следеће трошкове: 

1) путни трошкови   

2) дневнице. 

 

Члан 10. 
 
Путни трошкови обухватају коришћење аутомобила или другог средства јавног превоза. 

Уколико се за превоз користи аутомобил, тада ће се за путне трошкове обрачунати 25% од 

вредности цене безоловног бензина по километру и трошкови путарине. Релација доласка 

Извођача код Корисника је _________-  Корисник.  

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 11. 
 

Да би се добио високи квалитет и гаранција успешног рада на реализацији овог уговора и 

одржавања информационих система Корисника, Извршилац се обавезује на следећу гаранцију 

у раду: 

 Поштовање рокова извршења, 

 Максимално ангажовање код обуке Корисника, 
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 Квалитет израде и примене софтверског и хардверског решења, 

 Квалитет  и експедитивност одзива при непосредним интервенцијама, 

 Директна ON-LINE интервенција, 

 Коришћење Интернета као средства комуникације, 

 Иновирање организационог, софтверско-хардверског решења према организационо 

законским променама код Корисника, као и примене нових техничко-технолошких 
решења, 

 Одзив Извршиоца на интервенцију је максимално 24 (двадесет четири) сата од 

позива Корисника. 

 
ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

 

Корисник изјављује и потврђује да овим Уговором није стекао никакво право самосталног 

вршења измена и допуна на било ком делу софтвера, као ни право приступа изворном коду 

софтвера у било ком смислу и на било који начин за све време употребе, односно трајно по 
престанку коришћења софтвера.  

 

Корисник се обавезује да ће осигурати и обезбедити забрану приступа у смислу вршења 
измена, прилагођавања и брисања делова софтвера, затим вршења превођења и сличних радњи 

на софтверу од стране запослених или трећих лица као и да сноси потпуну одговорност за 

сваку штету која настане наведеним и неовлашћеним поступањем запослених или трећих лица 
од стране Корисника. 

 

Корисник се обавезује да ће осигурати и обезбедити забрану приступа софтверу, затим 

копирања података и софтвера трећим лицима као и да сноси потпуну одговорност за сваку 
штету која настане наведеним и неовлашћеним поступањем трећих лица од стране Корисника. 

 

Члан 13. 
 

Овај Уговор је искључиви запис воље уговорних страна и превладава над свим претходним 

договорима, писаним или усменим и осталим дописима, који су међу уговорним странама 

постојали у вези са овим уговором. 

 

Члан  14. 

 
Овај уговор је могуће мењати само писаним споразумом, који прихвате обе уговорне стране на 

исти начин као и овај уговор. 

 
ВРЕМЕ ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Члан 15. 

 

Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 
Након истека периода од годину дана, уговор се аутоматски продужава до тренутка завршетка 

новог поступка јавне набавке, уколико једна од уговорних страна није писаним путем 

обавестила другу страну да не жели да се продужи трајање овог уговора, најкасније месец дана 
пре истека трајања периода на који је овај уговор закључен. 

Уговор може отказати било која уговорна страна једнострано уз писано обавештење и 

образложење другој страни са отказним роком од 30 (тридесет) дана од дана пријема писаног 
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обавештења о отказу уговора. Све обавезе од стране која жели прекид уговора морају бити 
извршене у периоду важења уговора. Уколико страна која захтева прекид уговора не изврши 

све обавезе у периоду важења уговора захтев за отказ уговора се не сматра ваљаним.   

Средства за реализацију Уговора за 2018.годину обезбеђена су Финансијским планом 

Корисника за 2018.годину. Плаћања доспелих обавеза насталих у 2018.години, вршиће се до 
висине одобрених апропријација. За део реализације Уговора који се односи на 2019.годину, 

реализација Уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом 

Корисника за 2019.годину, односно обавезе које доспевају у 2019.години ће бити реализоване 
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2019.години. У 

супротном, Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Корисника. 
 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 16. 
 

Уговорне стране ће покушати да своје евентуалне неспоразуме настале у реализацији Уговора 

реше споразумно. У супротном за решавање спора биће надлежан Привредни суд у Сомбору. 

 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 
 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми 

закључивањем Анекса уговора, потписаним од стране овлашћених представника обе уговорне 

стране. Анекс уговора се може закључити тек након доношења одлуке о измени Уговора од 
стране Корисника, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама (“Службени 

гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Лице одговорно за реализацију Уговора испред Корисника, као и за достављање извештаја о 
реализацији Уговора је Слободанка Јанковић, запослена код Корисника на пословима помоћник 

директора за економско финансијске послове. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну 

страну. 
За све што није регулисано Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 
         

ИЗВРШИЛАЦ                               КОРИСНИК                                    

                                                                  ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 
_________________                                                                                          Шевин др Жарко 

_________________                             
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IX  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

Модел уговора понуђач мора да попуни у свим ставкама, парафира све стране модела Уговора 

са своје стране, и на крају овери печатом и потпише, чиме потврђује да прихвата све елементе 

модела Уговора. 
Модел уговора се попуњава за сваку партију посебно. 

Уколико понуђач наступа са групом понуђача модел уговора попуњава, потписује и оверава 

печатом овлашћени представник групе понуђача. 
У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са учешћем подизвођача, у моделу 

уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. 

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ УСЛУГЕ 

ОДРЖАВАЊЕ СОФТВЕРА У КЊИГОВОДСТВУ, ПО ПАРТИЈАМА 

ЈН БРОЈ 18/2017 

Партија 2 - Одржавање програмског пакета  

МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО 

 

Закључен између: 

 

Наручиоца ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА,  
са седиштем у Кули, улица Трг ослобођења 9, 

ПИБ: 100262820, Матични број: 08005281, 

Број рачуна: 840-24661-59, Назив банке: Управа за трезор, 

Телефон: 025 723 048, Телефакс: 025 723 048, 
кога заступа директор Шевин др Жарко  

(у даљем тексту: "Корисник") 

 
и 

 

Понуђача ............................................................................................................., 

са седиштем у ............................................, улица .........................................., ПИБ:.........................., 
Матични број: ........................................ 

Број рачуна: ............................................, Назив банке:......................................, 

Телефон:............................,Телефакс: ..........................., 
кога заступа...................................................................,  

(у даљем тексту: "Извршилац"), 

 
Основ уговора: 

ЈН број: 18/2017 

Број и датум одлуке о додели уговора:............................................... 

Понуда изабраног понуђача број ............ од................................... 
 

 

ПРЕАМБУЛА 
Уговорне стране сагласно констатују: 

 

1.1. Да је Корисник према члану 36. став 2. тачка 2) Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015), а на основу обавештења о покретању 

преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 

набавке услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по партијама, објављеног на Порталу 
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јавних набавки дана 23.01.2018.године, спровео преговарачки поступак без објављивања позива 
за подношење понуда (ЈН број 18/2017).  

 

1.2. Да је Извршилац за Партију 2 - Одржавање програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО 

КЊИГОВОДСТВО, доставио прихватљиву Понуду брoj _______ од ____________2018.године, 
евидентирану код Купца под бројем _______ од ____________2018.године, која у потпуности 

одговара траженим захтевима Корисника и условима из конкурсне документације, која је 

саставни део Уговора као Прилог број 1. 
 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

 

Овим уговором уређују се међусобни односи при одржавању апликативних програма 

подсистема материјално књиговодство у информационом систему Корисника. 

Сва апликативна програмска решења настала и инсталирана од стране Извршиоца код 
Корисника власништво су Извршиоца и предмет су овог уговора. 

Корисник је искључиво одговоран за стање у свом информационом систему, за податке које 

креира и користи. 
 

Члан 2. 

 
Предмет уговора је програмски пакет за вођење материјално финансијског стања складишта 

лекова и  другог медицинског и потршног материјала за потребе Дома здравља (апликација) - у 

даљем тексту "Корисник" или "Корисник услуга". 

 
Програмски пакет МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО испуњава следеће услове: 

- одржавање табела података (унос, промена, брисање): лекови, артикли, потрошни 

материјал, асортиманске групе, произвођачи, добављачи, групе пореза, извршиоци, 

поште, јединице-одељења Дома здравља (службе); 

- унос рачуна добављача са задужењем складишта и нивелацијом цена; 

- унос захтева служби, издавање документа требовања са књижењем; 

- инвентарисање залиха складишта; 

- праћење промета (улаза и излаза) на сваком леку, артиклу и нелеку (робна картица); 

- евиденција дневника извршених послова у складишту;    

- за Корисника одговарајући кориснички интерфејс са могућношћу коришћења тастауре, 

миша и бар-код читача; 

- израда сигурносних копија података; 

- паралелан рад са више рачунара; 

- рад у Windows окружењу; 

- подршка Извршиоцу за допуну програма по захтевима Корисника; 
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- одржавање програма од стране Изршиоца; 

- корисничко упутство. 

Члан 3. 

 

Обавезе Извршиоца при oдржавању су: 

 Омогућити Кориснику несметан оперативан рад у примени апликативних програмских 
решења, 

 Исправкама уочених недостатака у примени апликативних  програма,  

 Допуна инсталираних апликативних програмских решења по посебним захтевима 

Корисника која се односе на нове приказе постојећих података (нови извештаји),    

 Неопходне промене у програмским решењима које настају из промена законских 

прописа и налаза државних инспекцијских органа,  

 Даља разрада (усавршавање) на информатичком инжињерингу у дефинисању и избору 
хардверске и системске опреме, 

 Иновирање техничких и програмских решења у складу са кретањем на информатичком 

тржишту, 

 Разрада појединих идејних и организационих решења која се односе на побољшање и 

доградњу постојећег инсталираног решења, 

 Генерисање системске програмске подршке за ефикаснији рад Корисника, 

 Реорганизација података на диску, 

 Израда стримова и упутстава за рутинске послове, 

 Учествовање у избору понуђача хардверске и системске опреме, 

 Анализирање и давање стручних оцена и препорука код промене организације рада 

Корисника, као и давања препорука код селекције понуда, 

 Обука Корисника за коришћење програмских решења, 

 Дијагностицирање насталог проблема, 

 Предлози за приступање провери опреме (хардвера) и/или апликативног софтвера, 

 Реинсталација апликативних и услужних програма у случају промене хардверске или 
системске опреме, 

 Промене стримова, промене апликативних програма, промена параметара системског 

софтвера и израда упутстава. 

 

Члан  4. 

 

Корисник услуга може да упути обавештење о проблему у функционисању информационог 
система, Извршиоцу и то: телефоном, електронском поштом, СМС поруком, писмено. 

Телефонско обавештење може да се упути од 8,00 до 20,00 часова. 

Корисник услуга може да упути захтев за допуну или промену у постојећим решењима, 

Извршиоцу електронском поштом или писмено.  

 

Члан  5. 
 

По пријему обавештења о проблему у функционисању информационог система, Извршилац је 

дужан да у најкраћем року, а најдуже 24 часа приступи решавању проблема.   

Захтеве који нису хитни и не ремете редован рад Корисника, Извршилац ће решити у најкраћем 

року који неће негативно утицати на рад Корисника. 
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Члан  6. 
 

Обавезе Корисника су: 

 

 Да омогући Извршиоцу извршавање обавеза према овом уговору, 

 Стави  на  располагање  Извршиоцу сву  опрему  (хардвер  и  софтвер),   

 Придржавање упутстава и правила у функционисању информационог система, 

коришћењу рачунарских система и припадајућег софтвера, 

 Уважавање предлога Извршиоца у складу са својим могућностима које се односе на 

повећање ефикасности и стабилности функционисања информационог система. 

Предлози се односе на замену дотрајалих или застарелих склопова или целих уређаја, 

набавку недостајућих склопова или уређаја, иновирање апликативног и системског 
софтвера, кадровске и организационе промене. 

 

ЦЕНА И ПЛАЋАЊЕ 

Члан 7. 
 

Цена одржавања програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДТСВО на месечном нивоу 

износи: 
_________________ динара без ПДВ-а 

_________________ динара са ПДВ-ом 

 
Извршилац  ће Кориснику достављати рачун до _____ у месецу за текући  месец почев од 

________ месеца 2018. године  у износу _______ динара без ПДВ-а са роком плаћања од ______ 

дана од дана пријема рачуна (не краће од 15 дана, ни дуже од 45 дана од дана пријема рачуна).  
    

Вредност Уговора за 12 (дванаест) месеци износи укупно _______________ динара без ПДВ-а 

(словима: __________), односно ___________ динара са ПДВ-ом (словима: ________). 

 

Члан 8. 

 

Све потребе Корисника које не могу бити обухваћене одржавањем дефинисаним чланом 3. 
Уговора биће извршене уз договор Извршиоца и Корисника, а сама реализација тог договора 

биће регулисана посебним Уговором. Иницијативу за промену у информационом систему може 

поднети Корисник или Извршилац. 
 

Члан 9. 

 

Када Корисник и Извршилац заједнички процене неопходност доласка Извршиоца на локацију 

Корисника тада Корисник плаћа Извршиоцу следеће трошкове: 

1) путни трошкови   

2) дневнице. 

 

Члан 10. 
 

Путни трошкови обухватају коришћење аутомобила или другог средства јавног превоза. 
Уколико се за превоз користи аутомобил, тада ће се за путне трошкове обрачунати 25% од 

вредности цене безоловног бензина по километру и трошкови путарине. Релација доласка 

Извођача код Корисника је ________ -  Корисник.  

 



Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда ЈН број 18/2017  

 

44/54 

  

 

ГАРАНЦИЈА 

Члан 11. 
 

Да би се добио високи квалитет и гаранција успешног рада на реализацији овог уговора и 

одржавања информационих система Корисника, Извршилац се обавезује на следећу гаранцију 

у раду: 

 Поштовање рокова извршења, 

 Максимално ангажовање код обуке Корисника, 

 Квалитет израде и примене софтверског и хардверског решења, 

 Квалитет  и експедитивност одзива при непосредним интервенцијама, 

 Директна ON-LINE интервенција, 

 Коришћење Интернета као средства комуникације, 

 Иновирање организационог, софтверско-хардверског решења према организационо 

законским променама код Корисника, као и примене нових техничко-технолошких 

решења, 

 Одзив Извршиоца на интервенцију је максимално 24 (двадесет четири) сата од 
позива Корисника. 

 

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 12. 

 
Корисник изјављује и потврђује да овим Уговором није стекао никакво право самосталног 

вршења измена и допуна на било ком делу софтвера, као ни право приступа изворном коду 

софтвера у било ком смислу и на било који начин за све време употребе, односно трајно по 
престанку коришћења софтвера.  

 

Корисник се обавезује да ће осигурати и обезбедити забрану приступа у смислу вршења 

измена, прилагођавања и брисања делова софтвера, затим вршења превођења и сличних радњи 
на софтверу од стране запослених или трећих лица као и да сноси потпуну одговорност за 

сваку штету која настане наведеним и неовлашћеним поступањем запослених или трећих лица 

од стране Корисника. 
 

Корисник се обавезује да ће осигурати и обезбедити забрану приступа софтверу, затим 

копирања података и софтвера трећим лицима као и да сноси потпуну одговорност за сваку 
штету која настане наведеним и неовлашћеним поступањем трећих лица од стране Корисника. 

 

Члан 13. 
 
Овај Уговор је искључиви запис воље уговорних страна и превладава над свим претходним 

договорима, писаним или усменим и осталим дописима, који су међу уговорним странама 

постојали у вези са овим уговором. 

 

Члан  14. 

 
Овај уговор је могуће мењати само писаним споразумом, који прихвате обе уговорне стране на 

исти начин као и овај уговор. 
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ВРЕМЕ ВАЖЕЊА УГОВОРА 

Члан 15. 

 

Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци. 

Након истека периода од годину дана, уговор се аутоматски продужава до тренутка завршетка 
новог поступка јавне набавке, уколико једна од уговорних страна није писаним путем 

обавестила другу страну да не жели да се продужи трајање овог уговора, најкасније месец дана 

пре истека трајања периода на који је овај уговор закључен. 
Уговор може отказати било која уговорна страна једнострано уз писано обавештење и 

образложење другој страни са отказним роком од 30 (тридесет) дана од дана пријема писаног 

обавештења о отказу уговора. Све обавезе од стране која жели прекид уговора морају бити 
извршене у периоду важења уговора. Уколико страна која захтева прекид уговора не изврши 

све обавезе у периоду важења уговора захтев за отказ уговора се не сматра ваљаним.   

Средства за реализацију Уговора за 2018.годину обезбеђена су Финансијским планом 

Корисника за 2018.годину. Плаћања доспелих обавеза насталих у 2018.години, вршиће се до 
висине одобрених апропријација. За део реализације Уговора који се односи на 2019.годину, 

реализација Уговора ће зависити од обезбеђења средстава предвиђених Финансијским планом 

Корисника за 2019.годину, односно обавезе које доспевају у 2019.години ће бити реализоване 
највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2019.години. У 

супротном, Уговор престаје да важи без накнаде штете због немогућности преузимања и 

плаћања обавеза од стране Корисника. 
 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

Члан 16. 
 

Уговорне стране ће покушати да своје евентуалне неспоразуме настале у реализацији Уговора 

реше споразумно. У супротном за решавање спора биће надлежан Привредни суд у Сомбору. 

 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 17. 
 

Све евентуалне измене и допуне Уговора морају бити сачињене у писаној форми 

закључивањем Анекса уговора, потписаним од стране овлашћених представника обе уговорне 

стране. Анекс уговора се може закључити тек након доношења одлуке о измени Уговора од 
стране Корисника, у складу са одредбама члана 115. Закона о јавним набавкама (“Службени 

гласник РС”, број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

Лице одговорно за реализацију Уговора испред Корисника, као и за достављање извештаја о 
реализацији Уговора је Слободанка Јанковић, запослена код Корисника на пословима помоћник 

директора за економско финансијске послове. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку уговорну 

страну. 
За све што није регулисано Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим 

односима. 

 
         

ИЗВРШИЛАЦ                               КОРИСНИК                                    

                                                                  ДОМ ЗДРАВЉА КУЛА 
_________________                                                                                          Шевин др Жарко 

_________________                             
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X  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Партија 1  

Одржавање програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 
 

 

1. 

 

Месечна цена набавке услуге одржавања 
програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 

 
__________________ 

динара без ПДВ-а 

 

2. 

 

Месечна цена набавке услуге одржавања 
програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 

 
__________________ 

динара са ПДВ-ом 

 

3. 

 

Укупна годишња цена набавке услуге одржавања 
програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 

 
__________________ 

динара без ПДВ-а 

 
4. 

 
Укупна годишња цена набавке услуге одржавања 

програмског пакета ОСНОВНА СРЕДСТВА 

 
 

__________________ 

динара са ПДВ-ом 

 
1) Под тачком 1. уписује се месечна цена набавке услуге одржавања програмског пакета без 

ПДВ-а;  

2) Под тачком 2. уписује се месечна цена набавке услуге одржавања програмског пакета са 
ПДВ-ом; 

3) Под тачком 3. уписује се укупна годишња цена набавке услуге одржавања програмског 

пакета без ПДВ-а;  

4) Под тачком 4. уписује се укупна годишња цена набавке услуге одржавања програмског 
пакета са ПДВ-ом. 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатом образац структуре цене. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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X  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Партија 2  

Одржавање програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО КЊИГОВОДСТВО 

 
 

 

1. 

 

Месечна цена набавке услуге одржавања 
програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО 

КЊИГОВДСТВО 

 

 
__________________ 

динара без ПДВ-а 

 

2. 

 

Месечна цена набавке услуге одржавања 
програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО 

КЊИГОВОДСТВО 

 

 
__________________ 

динара са ПДВ-ом 

 

3. 

 

Укупна годишња цена набавке услуге одржавања 
програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО 

КЊИГОВОДСТВО 

 

 
__________________ 

динара без ПДВ-а 

 
4. 

 
Укупна годишња цена набавке услуге одржавања 

програмског пакета МАТЕРИЈАЛНО 

КЊИГОВОДСТВО 

 
 

__________________ 

динара са ПДВ-ом 

 
1) Под тачком 1. уписује се месечна цена набавке услуге одржавања програмског пакета без 

ПДВ-а;  

2) Под тачком 2. уписује се месечна цена набавке услуге одржавања програмског пакета са 
ПДВ-ом; 

3) Под тачком 3. уписује се укупна годишња цена набавке услуге одржавања програмског 

пакета без ПДВ-а;  

4) Под тачком 4. уписује се укупна годишња цена набавке услуге одржавања програмског 
пакета са ПДВ-ом. 

 

Напомена: Образац структуре цене понуђач мора да попуни, потпише и овери печатом, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 

структуре цене потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групепонуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити 

печатом образац структуре цене. 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI  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 

                    образац се попуњава уз образац понуде за сваку партију 

 

 

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

 

 

У складу са чланом 26. Закона, ______________________________________________________, 
[навести назив понуђача], даје:  

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујемо да смо понуду у поступку 

јавне набавке услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по партијама, партија  
 

__________________________________________________________________________________ 

(уноси се број и назив партије) 
 

за коју се спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 

број 18/2017, поднели 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. 

 

Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 
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XIII  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ 

ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА 

 

 

 
 

 

ИЗЈАВА 

 

 

ПОНУЂАЧА О УРЕДНОМ ИЗВРШЕЊУ ОБАВЕЗА ПО РАНИЈЕ ЗАКЉУЧЕНИМ 

УГОВОРИМА 

 

 

 
Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да смо уредно извршавали 

обавезе по раније закљученим уговорима о предметним јавним набавкама за период 2015., 

2016. и 2017. година, за партију  
 

__________________________________________________________________________________            

(уноси се број и назив партије), ЈН број 18/2017. 
 

Изјава се даје за потребе поступка јавне набавке услуге - одржавање софтвера у књиговодству, 

по партијама, за коју се спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за 

подношење понуда, ЈН број 18/2017. 
 

 

 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 
 

Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 
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XIV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 
 

 

 

 

ИЗЈАВА 

 

ПОНУЂАЧА О ПОСЕДОВАЊУ НЕОПХОДНОГ КАДРОВСКОГ КАПАЦИТЕТА 
 

 

 
 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да Понуђач 

__________________________________________________________   [навести назив понуђача] 

има кључно техничко особље које ради за понуђача, а које ће бити одговорно за извршење 
Уговора и контролу квалитета, у поступку јавне набавке услуге - одржавање софтвера у 

књиговодству, по партијама, за коју се спроводи преговарачки поступак без објављивања 

позива за подношење понуда, ЈН број 18/2017, за партију  
 

__________________________________________________________________________________  

(уноси се број и назив партије). 
 

СПИСАК ОДГОВОРНИХ ЛИЦА ЗА ИЗВРШЕЊЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ: 

 

1. _________________________   ________________________  ____________________________ 
                (име и презиме)                                   (функција)                                       (одговорност) 

 

 

2. _________________________   ________________________  ____________________________ 
                (име и презиме)                                   (функција)                                       (одговорност) 

 

 

3. _________________________   ________________________  ____________________________ 
                (име и презиме)                                   (функција)                                       (одговорност) 

 

 

4. _________________________   ________________________  ____________________________ 
                (име и презиме)                                   (функција)                                       (одговорност) 

 

 

5. _________________________   ________________________  ____________________________ 
                (име и презиме)                                   (функција)                                       (одговорност) 

 

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 
Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 
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XV  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕПОСТОЈАЊУ  СУКОБА ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА 

И ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА 

 

 

 
 

 

ИЗЈАВА 

 

ПОНУЂАЧА О НЕПОСТОЈАЊУ СУКОБА ИНТЕРЕСА ИЗМЕЂУ ПОНУЂАЧА И 

ПРЕДСТАВНИКА НАРУЧИОЦА 
 

 

 

 
 

Изјављујемо, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да у поступку јавне набавке 

услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по партијама, партија  
 

__________________________________________________________________________________  

(уноси се број и назив партије). 
 

за коју се спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда, ЈН 

број 18/2017, између нас као понуђача и представника Дома здравља Кула као наручиоца не 

постоји сукоб интереса у смислу одредаба члана 29. и 30. Закона о јавним набавкама 
("Службени гласник РС", број 124/2012, 14/2015 и 68/2015). 

 

 
 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 

Напомена: Изјава се подноси уз образац понуде за сваку партију. 
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XVI   ОВЛАШЋЕЊЕ 
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

ЗА ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _______________________________ул.______________________________________________ 
 

ЈМБГ __________________________________ ЛК број __________________________________ 

 

овлашћује се да у име  
 

__________________________________________________________________________________ 

(назив понуђача) 
 

може да учествује у поступку јавне набавке услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по 

партијама, за коју се спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда, ЈН број 18/2017, за партију: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

(уноси се назив и број партије за коју представник има овлашћење) 

 
 

Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку јавног отварања понуда.  

 

Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може 
користити.  

 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XVII   ОВЛАШЋЕЊЕ 
ПРЕДСТАВНИКА ПОНУЂАЧА 

ЗА ПОСТУПАК ПРЕГОВАРАЊА 
 

 
 

 

__________________________________________________________________________________ 
(име и презиме лица које представља понуђача) 

 

из _______________________________ул.______________________________________________ 
 

ЈМБГ ____________________________________ ЛК број ________________________________ 

 

овлашћује се да у име  
 

__________________________________________________________________________________ 

(назив понуђача) 
 

може да учествује у поступку јавне набавке услуге - одржавање софтвера у књиговодству, по 

партијама, за коју се спроводи преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 
понуда, ЈН број 18/2017, за партију: 

 

__________________________________________________________________________________ 

 
__________________________________________________________________________________ 

(уноси се назив и број партије за коју представник има овлашћење) 

 
Пуномоћник има овлашћења да предузима све радње у поступку преговарања, а посебно је 

овлашћен да потпише образац понуде, образац структуре цене и модел уговора са коначним 

условима у погледу укупно понуђене цене, понуђеним у поступку преговарања. 

  
Овлашћење важи до окончања поступка наведене јавне набавке и у друге сврхе се не може 

користити.  

 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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