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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013, 104/2013), 
Мишљења Управе за јавне набавке о основаности примене преговарачког 
поступка број 404-02-1603/15 од 06.05.2015., Одлуке о покретању поступка 
јавне набавке број 02/15/ППБОПЗПП,  донете дана 19.05.2015. године под 
бројем  354/04/ЈН и Решења о образовању комисије за јавну набавку број 
355/04/ЈН од 19.05.2015. године, припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 
у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 

за јавну набавку – Услуга проширења модуларног информационог 
система евиденције за Службу „Отворена заштита“ 

ЈН бр. 02/15/ППБЗОПП 
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I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 

 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Геронтолошки центар  
Адреса:Суботица, Алеја Маршала Тита 31 
ПИБ: 100959794 
Матични број: 08121249 
Интернет страница наручиоца: www.gcsu.co.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 је члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама ако 
због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке или из 
разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може извршити 
само одређени понуђач. 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 02/15/ППБОПЗПП су услуге – Услуга проширења 
модуларног информационог система евиденције за Службу „Отворена заштита“ 
 
4. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: Славица Кујунџић, председник комисије за јавне набавке, 024 
644 425, факс 024 556 030, е-mail адреса slavica@gcsu.rs 
 мр Милан Бакић,службеник за јавне набавке, 024 644 428, факс 024 556 030, е-
mail адреса milan@gcsu.rs 
 
5. Рок и начин подношења понуда 
Понуде са припадајућом документацијом подносе се непосредно или путем 
поште у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом 
отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 
24000 Суботица, са назнаком: „Услуга проширења модуларног 
информационог система евиденције за Службу „Отворена заштита“, ЈН 
бр. 02/15/ППБОПЗПП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
Позив за подношење понуда упућен је потенцијалним понуђачима дана 
19.05.2015. године.Последњи дан рока, односно датум и сат  за подношење 
понуда је 01.06.2015. године до 12,00 часова.Понуда која је приспела након 
датума и сата одређеног за подношење понуда сматраће се неблаговременом. 
Неблаговремене понуде се неће отварати и по окончању поступка отварања ће 
бити враћене Понуђачу, са назнаком да је понуда поднета неблаговремено. 
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6.Време и место отварања понуда 
 
Јавно отварање понуда одржаће се 01.06.2015. године  у 12,30 часова у радним 
просторијама Геронтолошког центра у  Суботици, Алеја Маршала Тита  бр. 31, 
24000 Суботица.Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако 
заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача.Пре почетка поступка јавног отварања понуда, 
представници понуђача, који ће присуствовати поступку отварања понуда, 
дужни су да наручиоцу предају писмено овлашћење за учешће у поступку 
јавног отварања понуда, издато и потписано од стране овлашћеног лица 
понуђача. 
 
7.Време и место преговарања 
 
Поступак преговарања одржаће се 01.06.2015. године одмах након обављеног 
поступка отварања приспелих понуда. 
У поступку преговарања могу активно учествовати само овлашћени 
представници понуђача. Пре почетка поступка преговарања, представници 
понуђача, који ће учествовати у поступку преговарања, дужни су да наручиоцу 
предају писмено овлашћење за учешће у поступку преговарања, издато и 
потписано од стране овлашћеног лица понуђача. 
 
8.Рок у којем ће наручилац донети одлуку о додели уговора 
 

Одлуку о додели  уговора наручилац ће донети у року од 5 дана од дана 
отварања понуда и окончања поступка преговарања. 
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 02/15/ППБОПЗПП су услуге – Услуга проширења 
модуларног информационог система евиденције за Службу „Отворена 
заштита“. 
 
Назив и ознака из општег речника набавки: 72230000 – Услуге израде софтвера 
по наруџби корисника  
 
2. Партије 
Јавна набавка није обликована по партијама. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, 
КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН 
СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 

КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ 
ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 
 

Предмет јавне набавке су услуге – Услуга проширења модуларног 
информационог система евиденције за Службу „Отворена заштита“ 
 
 
1.УВОД 

Општи контекст 

Геронтолошки центар Суботица (у наставку „Установа“), социјално 
здравствена установа за збрињавање одраслих и старих лица, основан је 1978. 
године, интеграцијом кућне неге и Дома за одрасла лица. 

Геронтолошки центар своју делатност реализује кроз облике 
ванинституционалне и институционалне заштите, путем: 

 Отворена заштита - геронтолошки клубови; 

 Отворена заштита - служба за кућну негу и помоћ у кући; 

 Обезбеђивања одређених услуга станарима објекта "Заштићено 

становање"; 

 Институционална заштита - смештајем у Дом "Дудова шума“, Дом за негу 

и Дом за одрасла лица. 

Сваки од облика бриге о инвалидним, оболелим, остарелим корисницима 
услуга Установе, осмишљен је са циљем да пружи потребну подршку, заштиту, 
(егзистенцијалну, психо-социјалну, здравствену), медицинску негу, културно, 
забавно, рекреативне садржаје, хоби и радну терапију, физикалну медицину и 
рехабилитацију, друге техничке услуге, на потребном нивоу и у тренутку када 
стање здравља то диктира. 

Што се тиче сегмента Отворене заштите, корисницима су на располагању 
следеће услуге: 

o Помоћ и нега у кући 

Ово је служба у којој медицинске сестре и техничари, услуге 
здравствене неге болесних, одраслих, инвалидних и старих лица, 
пружају у домаћинству оболелог. 

 помоћ при одржавању личне хигијене 

 замена личног и постељног рубља 

 медицинска нега и масажа ради превенције декубитуса 

 превијање рана 

 масажа и лагане вежбе, уколико то здравствено стање дозвољава 
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 мерење крвног притиска, контрола нивоа шећера у крви 

 храњење и појење. 

Послове одржавање хигијене простора у коме остарело или одрасло 
инвалидно лице живи, обављају кућне помоћнице, са циљем да се 
обезбеде потребни хигијенско технички услови за живот. 

 набавка намирница (продавница и пијаца) 

 одржавање хигијене простора у коме корисник услуга живи 

 кување једноставнијих оброка 

 пеглање 

 плаћање рачуна 

 ложење и дневно спремање огрева. 

o Геронтолошки клубови 

Члановима клуба је омогућено: 

 конзумирање куваног оброка 

 читање дневне и недељне штампе 

 одржавање хигијене личног и постељног рубља 

 масажа 

 педикир 

 фризерске услуге 

 рекреација 

 физиклана рехабилитација 

 програми културно забавног садржаја 

 учествовање у креативним радионицама геронтолошких клубова 

Смисао постојања и рада Геронтолошких клубова је да се олакша 
живот суграђанима након радно активног периода живота, да се 
пензионери растерете свакодневних послова и обавеза и препусте 
креативнијем живљењу, дружењу, да се ублажи постојеће осећање 
усамљености или самоћа. 

Све услуге које се могу добити у клубовима имају симболичне цене, 
уважавајући скромна пензијска примања. 

Да би пензионисано лице постало члан геронтолошког клуба, потребно 
је да са личном картом, пензијским чеком и потврдом лекара о 
хроничним болестима, дође у било који од клубова. Учлањењем у 
један, стиче право да користи услуге у било ком другом клубу. 

Према тренутној евиденцији, годишње у геронтолошким клубовима 
циркулише око 7.000 људи. 

o Инфо центар 

Инфо центар основан је 2007. године, након спроведеног истраживања 
међу лицима са инвалидитетом у Севернобачком округу, које је 
спровео Геронтолошки центар из Суботице у сарадњи са удружењем 
грађана "Лабеневоленција Југославија" и уз финансијску помоћ 
Министарства за рад, запошљавање и социјалну политику. 
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Формиран је са циљем да се лицима са инвалидитетом пружи подршка 
у поступку остваривања њихових законом гарантованих права (у оквиру 
пензијског, здравственог осигурања и социјалне заштите), и то на тај 
начин што се лица са инвалидитетом упознају са правима која по 
закону имају, обавештавају се о документацији коју треба да прикупе 
ради остваривања својих права, онима који због своје инвалидности 
нису у могућности сами да прикупе помаже се у прикупљању потребне 
документације, те се упућују органима и институцијама надлежним за 
решавање њихових захтева. 

Инфо центар остварује сталне контакте са удружењима особа са 
инвалидитетом, и тако прати и помаже , уколико је то могуће у 
решавању актуелних проблема ових лица. 

o Психолошко саветовалиште 

Геронтолошки центар у Суботици средином марта месеца текуће 
године се први у Србији у оквиру отвореног облика социјалне заштите 
"упустио у психолошке воде". 

Наиме, до сада су се услуге унутар геронтолошких клубова усмеравале 
на дневно збрињавање старих лица, а у правцу задовољавања 
одређених потреба на физичком и социјалном нивоу, као што су: 
конзумирање куваног оброка, одржавање хигијене личног и постељног 
рубља, физикална рехабилитација, масажа, педикир, фризерске 
услуге, рекреација, читање дневне и недељне штампе, програми 
културно забавног садржаја, учествовање у креативним радионицама и 
слично. Исто тако, Геронтолошки центар је путем отварања Дневног 
центра и саветовалишта за особе оболеле од деменције током прошле 
године, придао важност подршци породицама оболелих, а у виду 
саветовања, и организовања психо-физичких активности са оболелима 
поводом рада на одлагању симптома болести. Сада се даље усмерава 
на психолошку подршку лицима којима је она неопходна по питању 
свакодневних недоумица и потешкоћа. 

Како су потребе у психолошком смислу исто тако важне као и друге које 
су се успешно подмиривале током година уназад, овога пута 
Геронтолошки центар креће у нови подухват. Реч је Психолошком 
саветовалишту, које јесте намењено члановима геронтолошких клубова 
и њиховим породицама, а у правцу пружања психолошке подршке 
поводом актуелних животних потешкоћа старих лица којима је помоћ 
неопходна, али и лицима која су се нашла на једној од најважнијих 
животних фаза: одлазак у пензију. Активно проводећи свој радни век, 
који наједном бива прекинут нестајањем пословних обавеза, може да 
изазове осећај смираја и благостања. Али исто тако, може да буде и 
стрес негативног карактера који за особом оставља осећај празнине, 
бесмисла, вишак енергије коју особа није сигурна где би требало 
усмерити и осећај мање потребности другима, односно може за собом 
оставити негативне последице. Иако се у западним земљама одлазак у 
пензију припрема десетину година унапред, код нас то ипак није случај. 
Време не можемо вратити, али га зато можемо испунити и отклонити 
оно што је са собом донело мимо наших жеља.  



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда, бр. набавке 02/15/ППБЗОПП 

 9/52 

  

 

Ментално здравље представља основу за савладавање животних 
прекретница, али то никако не треба схватити као обавезан услов за 
успех. Чак и поред одсуства психичких обољења, особа може да се 
нађе у "безизлазној ситуацији" из које самостално не може да изађе, 
чак и поред менталног здравља, искуства и животне мудрости које се 
са годинама стичу. Шта то заправо значи? Управо у моментима када 
особа није у могућности да сама или реши одређени проблем или, 
уколико није сигурна како би са "нерешивим" проблемима могла да се 
избори, отворена врата Психолошког саветовалишта се показују као 
могуће решење. Психолог који пружа подршку у овим случајевима, 
поштујући етички кодекс, усмерава се ка постојећим психичким и 
физичким потенцијалима особе, "разбуђује их" и активира вербално 
реаговајући у правим моментима изношења проблемског садржаја од 
стране клијената. Наравно, блиски чланови породице или добар 
пријатељ такође могу помоћи у датим ситуацијама; али оно што јесте 
смисао пружања стручне психолошке помоћи јесте што се вештина 
психолога на комуникацијском нивоу, који подстиче увид у сопствена 
осећања, понашања, могућности и способности појединца, показује као 
ефикасније решење управо из наведених особености комуникације. 

Уобичајена динамика пружања услуга Психолошког саветовалишта је 2 
пута недељно за регистроване кориснике, односно чланове. 

o Дневни центар 

Током претходне године у окриљу Отворене заштите геронтолошког 
центра у Суботици, а при Геронтолошком клубу Кертварош, отворен је 
Дневни центар и саветовалиште за особе оболеле од деменције, са 
циљем подизања свести грађана о овом све раширенијем обољењу. То 
подразумева, поред обављања саветоданих, индивидуалних и 
породичних разговора са ближњима оболеле особе, такође и 
укључивање оболелих у социо-терапијске групе у оквиру Дневног 
центра, чији је главни задатак подстицање физичких и интелектуалних 
постојећих капацитета особе, као и евентуално "буђење" успаваних 
функција исте природе. Путем обављања групних, тимских и 
самосталних активности кроз забаву и игру подстичу се 
уравнотежавање оријентација у времену, простору и према личности 
(попут различитих разговора и питалица којима се постижу циљани 
резултати по питању оријентација, лаганих физичких вежби 
прилагођених њиховим могућностима, употреба дидактичког 
материјала – лопте, везице, коцке, и даље попут картања, игре домина, 
лавиринта, игара меморије, склапања јединствених слика, прављења 
мозаика и оригами фигура, цртања, бојадисања, писања текстова, 
читања, превођења са српског језика на мађарски и обрнуто, 
обављања рачунарских операција, склапања речи помоћу картица и 
путем асоцијација). 

Данас су у социо-тераписјку групу, поред корисника услуга Дневног 
центра, укључени и станари Дома за одрасла лица која болују од 
деменције, где се код сталних корисника примећује напредак како на 
физичком тако и на психичком нивоу: већа покретљивост и активност 
током дана (евидентно и по речима ближњих), подизање воље и 
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заинтересованости за свакодневне активности, подизање 
расположења и отвореност ка дружењу као и смањење узнемирености. 

Важно је напоменути да се за све видове Отворене заштите воде детаљне 
евиденције корисника, које подразумевају и динамику и опис пружених услуга. 

Тренутно стање у контексту примене информационих технологија 

Пословни процеси Установе, односно сегмента Отворене заштите 
подразумевају потребу вођења детаљних евиденција корисника, као и 
динамике и описа пружених услуга. 

Током снимања тренутног стања и потреба, које је у сегменту Отворене затите 
Установе обављено средином марта 2015. године, извршен је увид у начин 
вођења најважнијих евиденција, анализирани су извештаји за којима је 
препозната потреба, а такође је размотрен и начин коришћења рачунара у 
контексту свакодневних послова. 

Са становишта организације посла и примене информационо – 
комуникационих технологија (ICT), тренутне опште карактеристике Отворене 
заштите су: 

 Све текуће евиденције се воде ручно, у форми књига (нпр. Матична 

књига) или попуњавање електронских образаца (MS Word ili Excel fajlovi) 

 Извештаји и статистике које су неопходни за праћење и планирање 

активности се креирају ручно, односно директним попуњавањем 

предефинисаних образаца, у папирном или електронском облику 

 Документи који се односе на пријем корисника (молбе, уговори) се 

формирају штампањем попуњених образаца, а након потписивања се 

формира досије корисника 

 Листови праћења и индивидуални планови се воде ручно за све 

регистроване кориснике, осим за чланове клубова 

 Распоред активности запослених (медицинске сестре, спремачице) се 

води електронски, у форми предефинисаног обрасца 

 Неке од информација се воде кроз више различитих евиденција (нпр. 

евиденција) 

 Фактурисање рализованих услуга се врши у посебној апликацији за ту 

намену 

 Microsoft Windows платформа на серверима и радним станицама 

Предмет и циљеви решења 

Увођење информационих технологија као претпоставке модернизације, 
између осталог, треба да омогући приступ постојећим системима, размену 
података и информација и ревизију радних процеса и поједностављење 
процедура. 
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Комплетна проблематика описана техничким задатком у свом решењу 
подразумева функционалности напредног инфомационог система којим су 
обезбеђени следећи основни циљеви: 

 
1. Омогућити централизовано успостављање и вођење евиденција од 

суштинског значаја за функционисање сегмента Отворене заштите: 

1.1. Евиденција кориисника неге и помоћи у кући - Матична књига 

1.2. Евиденција чланова Геронтолошких клубова 

1.3. Евиденција корисника услуга Психолошког саветовалишта 

1.4. Евиденција корисника Дневног центра 

1.5. Евиденција услуга пружених кориницима 

1.6. Праћење корисника током периода пружања услуга – 

индивидуални план корисника, лист праћења, досије корисника 

2. Омогућити аутоматско генерисање докумената на основу 

предефинисаних образаца 

3. Омогућити аутоматско генерисање извештаја који су од значаја за 

пословање 

4. Елиминисати дуплирање и вишезначност докумената ( увести 

централизовано верзионисање) 

5. Поједноставити комуникацију између служби 

6. Аутоматизовати кључне пословне процесе 

7. Применити савременију и флексибилнију технологију 

8. Омогућити интеракцију са заинтересованим службама ван система 

Поменути циљеви се односе на организацију пословања према универзалним 
стандардима који ће важити за службу Отворене заштите унутар Установе, 
централизовано организовање информација и документације по, 
успостављеној класификацији, учесницима и профилима корисника по 
организационој систематизацији Установе, као и по правима приступа у 
систему. 

Опис решења  

Функционални захтеви 

Функционални захтев груписани су у две табеле које следе. У првој табели 
назначени су општи функционални захтеви за јединствени информациони 
систем установе социјалне заштите (у наставку ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ), 
док се друга односи на специфичне, односно посебне захтеве система. 

Укупан број функционалних захтева је 35, од чега је 22 обавезних, а 13 
пожељних. 
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ОПШТИ ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ 

Референ
тни број 

Функционални захтеви 

Обавезн
о / 

пожељн
о 

Напомен
а 

ОЗ 01.001 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да буде 
реализован као ђроширење централизованог, wеб 
оријентисаног софтверског решења порталског 
типа ЈИСУСЗ, који је имплементиран у Установи. 
Функционално гледано,  ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМ треба да обухвати следеће подсистеме: 

 Подсистем за администрацију корисника 

система (аутентикација и ауторизација 

корисника); 

 Подсистем за управљање шифарницима, 

предефинисаним обрасцима, шаблонима 

докумената и осталим подесивим 

параметрима система (врсте и категорије 

смештаја итд.); 

 Подсистем за вођење основне евиденције 

корисника услуга Отворене заштите, уз 

формирање матичне књиге; 

 Подсистем за евидентирање услуга које су 

пружене корисницима; 

 Подсистем за праћење података о 

кориснику током периода пружања услуга – 

индивидуални план корисника, лист 

праћења, досије корисника; 

 Подсистем за претрагу и преглед података о 

корисницима и њихових досијеа; 

 Подсистем за подршку раду 

специјализованим улогама (ролама) 

корисника система; 

 Подсистем за креирање статичких 

извештаја; 

 Подсистем за креирање динамичких 

извештаја 

 Подсистем за фактурисање реализованих 

услуга и евидентирања уплата од стране 

корисника. 

О  
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Референ
тни број 

Функционални захтеви 

Обавезн
о / 

пожељн
о 

Напомен
а 

Резултат пројекта је развој и имплементација 
наменског информационог система, базираног на 
трослојној архитектури (база података, ниво 
апликативне логике и web кориснички iterfejs), који 
ће бити саставни део раније имплементираног 
система ЈИСУСЗ. 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ  ће бити 
имплементиран на сопственом интранет домену 
Установе, коме ће корисници приступати 
директно. 

ОЗ 01.002 

Са функционалне стране, ИНФОРМАЦИОНИ 
СИСТЕМ треба да подржи следеће активности и 
пословне процесе: 

 Формирање листе чекања на основу 

података које су потенцијални корисници 

услуга службе Отворене заштите (нега и 

помоћ у кући) доставили (име и презиме 

корисника, дијагнозе и остале релевантне 

информације). Редослед корисника на 

листи мора бити одређен пре свега по 

приоритету, па онда и по датуму пријаве; 

 Могућност свртавања корисника услуга неге 

и помоћи у кући у једну од предефинисаних 

категорија; 

 Унос података о пријему корисника кроз 

попуњавање предефинисаних пријемних 

упитника;  

 Формирање основне евиденције корисника 

неге и помоћи у кући – матичне књиге; 

 Формирање основне евиденције чланова 

Геронтолошких клубова; 

 Формирање основне евиденције корисника 

услуга Психолошког саветовалишта; 

 Формирање основне евиденције корисника 

услуга Дневног центра; 

 Формирање и ажурирање досијеа за сваког 

О  
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Референ
тни број 

Функционални захтеви 

Обавезн
о / 

пожељн
о 

Напомен
а 

појединачног корисника неге и помоћи у 

кући; 

 Формирање индивидуалног плана и листе 

праћења за сваког појединачног кориника 

неге и помоћи у кући; 

 Формирање листа нега и листа помоћи за 

сваког појединачног кориника неге и помоћи 

у кући; 

 Унос података о услугама које су пружене 

сваком појединачном кориснику или 

члановима Геронтолошких клубова; 

 Формирање распореда активности за 

стално запослене и додатно ангажоване 

раднике; 

 Евидентирање пројеката (јавних радова), са 

детаљима о активностима које су 

реализоване у оквиру пројеката; 

 Евидентирање и омогућивање претраге и 

прегледа прописа који су од интереса за 

пословање Установе (нпр. Правилник о 

начину пружања услуга службе отворена 

заштита); 

 Генерисање периодичних и статистичких 

извештаја на основу података о 

корисницима и пруженим услугама. 

ОЗ 01.003 

Административна подешавања и опције за 
праћење рада система овлашћеним корисницима 
би требала да буду доступна преко посебног, 
заштићеног дела ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 
који омогућава дефинисање корисника и њихових 
рола, уређивање шифарника и садржаја web 
страница и осталих системских параметара. 

О  
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ОЗ 01.004 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да омогући 
дефинисање и ажурирање: 

 корисника задужених за организацију 

система и администрацију / 

параметризацију система (рола 

Администратор); 

 корисника који у оквиру службе Отворене 

заштите раде на пријему корисника и 

формирању предмета; 

 корисника који у оквиру службе Отворене 

заштите раде на обради предмета, односно 

ажурирању основних података о 

корисницима; 

 корисника који у оквиру службе Отворене 

заштите раде на уносу података о 

пруженим услугама; 

 корисника који у оквиру службе Отворене 

заштите могу да генеришу статистике и 

извештаје; 

 корисника који прегледају отворене 

садржаје (рола Гости). 

 нових рола према захтевима службе 

Отворене заштите. 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да подржи 
различита права за унос и измену података, 
претрагу, преглед података и електронских 
докумената, извештавање, штампање извештаја, 
приступ и брисање података, у складу са 
дефиницијом коју предложи службе Отворене 
заштите, а које унесу администратори система.  

О  
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ОЗ 01.005 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ мора да буде отворен 
за размену података са другим софтверским (s/w) 
системима Установе (у смислу могућности 
преузимања и синхронизације статуса и најновијих 
података  појединих предмета, шифарника и 
слично). Под другим софтверским решењима се 
подразумевају информациони системи или 
апликативна решења која су већ у употреби у 
Установи, а која садрже информације од интереса 
за вођење евиденција и предмета. 

О  

ОЗ 01.006 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ мора да омогући 
преглед докумената, табела и других формата који 
се односе на конкретне захтеве / предмете на 
екрану и њихово штампање на локалном 
штампачу. 

О  

ОЗ 01.007 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да подржи 
процедуре за верификацију уноса података које за 
циљ имају обезбеђење тачности унетих података. 
Систем треба да подржи правила за свако поље 
података, нпр. претходно дефинисан број цифара 
у пољу података и сва друга вредносна и 
структурна правила интегритета. 

О  

ОЗ 01.008 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ мора да подржи да 
се документи који учествују у пословним 
процесима система формирају, дистрибуирају и 
архивирају као електронски документи. 

Подржани формати докумената су: doc, docx, xls, 
xlsx, ppt, pptx, xml, tif, jpg, bmp, gif, PDF, PDF/a, 
waw, avi, itd.) 

О  

ОЗ 01.009 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да омогући 
исправке и измене иницијално унетих података, 
запосленима и руководиоцима у служби Отворене 
заштите, у складу са њиховим нивоом 
одговорности/приступа, уз обавезно 
евидентирање разлога исправке / измене, 
тренутка интервенције на подацима и података о 
кориснику који је интервенцију на подацима 
реализовао. 

О  
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ОЗ 01.010 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да поседује 
могућност прилагања скенираних докумената и 
других електронских записа, који треба да буду 
референцама повезани са одређеним предметом. 

Приложена документа треба да буду пропраћена 
одговарајућим наративним објашњењем и 
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да их учини 
доступним за он-лине приступ. 

Администратори система морају да имају 
могућност подешавања максималног дозвољеног 
броја прилога, као и максималне дозвољене 
количине података која може бити приложена 
једном предмету. 

О  

ОЗ 01.011 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да подржи 
измену података према учесталости коју 
преферира служба Отворене заштите (нпр. 
недељно, дневно, повремено, и сл.).  

Ако се подаци мењају, најновији треба да буду 
актуелни подаци а свим осталим подацима треба 
приступати као историјским подацима. 
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да чува и 
податке о разлозима за измену података у 
наративном облику, односно уз опис активности 
која је довела до промене података. 

О  

ОЗ 01.012 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да омогући 
претрагу и преглед података из система на основу 
свих унетих параметара и записа поља кључних 
података укључујући, али се не ограничавајући на 
податке о корисницима и податке о пруженим 
услугама. 

О  
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ОЗ 01.013 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ мора да омогући 
аутоматско генерисање најмање основног сета 
извештаја: 

 Број и структура корисника услуга службе 

Отворене заштите за задати период; 

 Преглед корисника услуга службе Отворене 

заштите по старости и полу за задати 

период; 

 Извештај о броју корисника који су услуге 

неге и помоћи у кући примили 1, 2 или 3 

пута седмично, са тачним временом 

трајања услуга; 

 Преглед интервенција које су запослени или 

додатно ангажовани радници реализовали у 

задатом периоду; 

 Преглед броја чланова Геронтолошких 

клубова који су присуствовали појединим 

догађајима у задатом периоду. 

О  

ОЗ 01.014 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да поседује 
флексибилан генератор извештаја који може да 
припрема извештаје о релевантним подацима за 
било који временски период који се дефинише. 

П  

ОЗ 01.015 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ мора да има 
могућност поновног коришћења претходно 
дефинисаних извештаја, односно дефинисање 
нових извештаја и њихово чување као 
стандардних. 

О  

ОЗ 01.016 
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да омогући 
приказ извештаја на екрану и њихово штампање 
на локалном / мрежном штампачу. 

О  

ОЗ 01.017 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да омогући 
увођење класификација, нпр. приоритети, групе 
захтева, листа држава, региони и сл. При томе, 
сваки начин класификовања може да има 
флексибилан број и врсту атрибута ѕа сваку 
појединачну класу. 

О  
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ОЗ 01.018 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ мора да поседује 
могућност слања порука између корисника у 
систему са прилозима (фајловима преузетих са 
рачунара корисника). 

О  

ОЗ 01.019 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ мора да поседује 
могућност слања порука између корисника у 
систему са прилозима који су референце на 
документе у систему (потврде, решења, 
медицинска документација и слично). 

О  

ОЗ 01.020 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да евидентира 
запис за надзор („audit trail“) за све активности 
извршене у систему. Ово треба да укључи, али 
није ограничено на: 

 Идентификацију корисника 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА 

 Идентификатор терминала (радне станице) 

 Датум и време извршења активности 

 Извршена активност/подаци над којим је 

извршена 

Функција надзора треба да укључи средства 
анализе која ће омогућити накнадну претрагу 
записа за надзор („audit log“) (као минимум),  на 
основу: 

 Активности корисника ИНФОРМАЦИОНОГ 

СИСТЕМА на подацима који се односе на 

одређени захтев или предмет 

 Активности које је извршио одређени корисник. 

Администратори система морају имати могућност 
подешавања / избора активности које се надзиру 
(логују) на нивоу свих корисника, групе корисника 
или једног конкретног корисника система. 
Администратори система такође морају имати 
могућност подешавања корисника или група 
корисника којима је „аудит лог“ видљив. 

О  

ОЗ 02.021 
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да омогући 
висок степен поузданости и редундантности.  

О  
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ОЗ 01.022 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ укључује процедуре 
за редовне периодичне (дневне/недељне) 
безбедносне бекапе података који се налазе у 
систему. Треба да постоји могућност 
аутоматизовања бекап процедуре тако да се 
одвија у временским периодима које дефинишу 
администратори система. 

О  

 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда, бр. набавке 02/15/ППБЗОПП 

 21/52 

  

 

СПЕЦИФИЧНИ ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ 

Референ
тни број 

Функционални захтеви 

Обавезн
о / 

пожељн
о 

Напомен
а 

ПЗ 02.001 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да има 
могућност да трајно чува скуп података о 
корисницима и формираним предметима, у 
складу са дефинисаним моделом података. 

О  

ПЗ 02.002 
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да има 
могућност означавања атрибута чије се вредности 
генеришу аутоматски. 

О  

ПЗ 02.003 
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да има 
могућност избора вредности атрибута из спољних 
шифарника који генеришу листу. 

О  

ПЗ 02.004 
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да има 
могућност форсирања уноса вредности атрибута 
(обавезна попуна вредности). 

О  

ПЗ 02.005 
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да има 
могућност контроле дуплих вредности атрибута. 

О  

ПЗ 02.006 
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да има 
могућност аутоматског наслеђивања вредности 
атрибута са захтева на предмет и обрнуто. 

О  

ПЗ 02.007 

Све претходно наведене могућности (од ПЗ 02.002  
до ПЗ 02.006) морају бити расположиве без 
примене АПИ и потребе за развојем програмског 
кода и његовог компајлирања. 

О  

ПЗ 02.008 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да омогући да 
се претраживање података од стране корисника 
обави на основу постављених критеријумиа 
вишекритеријумског претраживања.  

О  

ПЗ 02.009 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ мора да омогући да 
се постављени критеријуми вишекритеријумског 
претраживања сачувају као кориснички именована 
претрага. 

О  

ПЗ 02.010 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да омогући 
брзо претраживање било ког документа у систему, 
ради проналажења електронског оригинала и 
провере садржаја. 

О  
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ПЗ 02.011 
ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да омогући 
контролисану и потпуно следљиву електронску 
размену докумената. 

О  

ПЗ 02.012 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да обезбеди 
потпуну следљивост сваког појединачног догађаја 
и документа на нивоу конкретног корисника 
система. 

О  

ПЗ 02.013 

ИНФОРМАЦИОНИ СИСТЕМ треба да има 
могућност чувања података о разлогу за 
ажурирање података који се односе на установу, 
кориснике и пружене услуге. Администратори 
система морају да имају могућност подешавања 
ове функционалности у контексту обавезног или 
опционог уноса. 

О  
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Оперативно окружење 

Карактеристике окружења у коме ће решење оперативно функционисати су 
наведени ниже: 

Серверски део ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА, односно wеб апликација биће 
постављена на наменском серверу, као део постојећег система ЈИСУСЗ. 
Установа ће бити надлежна и за обезбеђивање одговарајућих комуникационих 
линкова, преко којих ће корисници приступати ИНФОРМАЦИОНОМ СИСТЕМУ. 

Корисници из Установе ће систему приступати преко локалне интерне мреже, 
односно интранета. 

Карактеристике окружења у коме ће решење оперативно функционисати су 
наведени ниже: 

Предвиђени укупан број корисника из Установе (разне роле) је до 30, који 

систему, преко интранета, могу приступати истовремено. 

Основни принцип уноса података на извору настанка, уношење једном и само 

једном. 

Минимална пропусна моћ по радној станици у интранету је 256 Kbps.  

Понуђено решење треба да има једну централну базу података).  

Клијентска страна решења мора да функционише на серији Windows 

XP/Windows Vista/Windows 7/Windows 8 и новијим Linux оперативним 

системима и њиховим наследницима, односно на претраживачима Internet 

Explorer 8 или новијем, Mozilla Firefox 3.6 или новијем, Google Chrome 10.0 

или новијем, Оpera 10.0 или новијем, Safari 4.0 или новијем.  

Одржавање радних станица, штампача и друге пратеће опреме вршиће 

Установа. Реализатор пројекта је одговоран за иницијално подешавање 

радне станице за извршење апликације, детаљно документовање начина и 

процедуре подешавања радне станице за коришћење апликативног 

софтвера, као и обуку одабраних представника за исто. 

Системске послове везане за администрацију система (као што су 

инсталирање нове верзије апликативног система, и слично) треба обављати 

у времену од 0-7 и 20-24 часа радним данима или суботом и недељом, или у 

складу са договором и претходним одобрењем. 

Приликом инсталације нове верзије оперативног система, новог/замене делова 

хардвера, промена у конфигурацији рачунарске мреже релевантни 

представници Установе ће консултовати Реализатора пројекта који је у 

обавези да обезбеди пуну кооперативност приликом оваквих ситуација и 

пружи све релевантне информације о могућем утицају планираних промена 

на оперативни рад апликативног система. 

Обука корисника система за рад са апликативним решењем 

Реализатор пројекта софтверског решења је у обавези да изврши потпуно 
оспособљавање/обуку напредних корисника и корисника система из Установе 
за правилно коришћење апликативног решења, и то све интерне кориснике у 
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складу са њиховом улогом на систему. Обавезна је и обука Администратора из 
Установе, за прављење сигурносних копија податка и опоравак система. 

Све обуке ће се одржавати на централној локацији Установе у Суботици, у 
просторијама и са опремом Установе. Све обуке треба да буду на српском 
језику, као и сва пратећа документација, презентације и примери.  

Да би потпуно обучио и оспособио кориснике система за успешно коришћење 
изабраног апликативног решења, Реализатор пројекта треба да: 

 Обучи све кориснике система у коришћењу општег корисничког 

интерфејса датог апликативног решења, што укључује: пријаву/одјаву 

рада са система, промену лозинке, кретање по менијима апликације, 

препознавање мода рада апликације, унос података са и без коришћења 

референтних и падајућих листи, преглед и претраживање података, 

штампање извештаја, и тако даље – односно свим оним што представља 

опште карактеристике рада са системом заједничко за све кориснике; 

 Обучи сваку групу корисника за послове из њиховог домена рада, и то 

специфично на начин како су дефинисани пословни процеси и како се 

они могу реализовати у датом апликативном решењу; 

Након обуке, корисници би могли да почну рад на имплементираном 
софтверском решењу. Потом треба организовати подршку у продукционом раду 
када би корисници могли да постављају додатна питања уочена у раду. 

Реализатор пројекта је у обавези да испоручи детаљну корисничку 
документацију о употреби апликативног решења, која ће се користити за 
извођење обука. Значи, да при извођењу обука сваки полазник/корисник треба 
да има и писано упутство везано за обуку која се изводи. 

Софтверски захтеви за хардвером и системским софтвером 

Радне станице корисника у Центру су следећих карактеристика: 

 Оперативни систем Microsoft Windows XP SP3 и новији; 

 Web browser Internet Explorer 8 или новији (за Microsoft Windows 

оперативни систем), Mozilla Firefox 3.6 или новији, Google Chrome 10.0 

или новији, Opera 10.0 или новији, Сафари 4.0 или новији. 

Реализатор пројекта је дужан да у понуди наведе све специфичне хардверске и 
софтверске захтеве који одговарају понуђеном решењу, а који одступају од 
наведених обезбеђених ресурса. 

Нормално функционисање, односно прихватљиве перформансе, се дефинишу 
као одзив апликације не дужи од 3 секунде приликом уноса, измене, прегледа и 
брисања података, и одзив апликације не дужи од 10 секунди за добијање 
сумарних и периодичних извештаја.  

Имплементација и реализација пројекта 

Период имплементације и реализације пројекта не сме бити већи од 120 дана. 

Реализатор пројекта треба да достави детаље своје предложене методологије 
имплементације, као и што је могуће више детаљан план реализације пројекта 
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са свим релевантним активностима, носиоцима активности, роковима, и 
потенцијалним уским грлима и кључним тачкама. Очекује се да Реализатор 
пројекта достави план реализације имплементације софтверског решења у 
фазама, и то: 

 Израда почетног (Инцептион) извештаја; 

 Анализа; 

 Пројектовање; 

 Развој софтверског решења у оквиру развојног окружења; 

 Имплементација тестног окружења; 

 Тестирање софтверског решења; 

 Израда изведеног стања, пројектне документације и корисничких 

упутстава; 

 Реализација обуке администратора и корисника система; 

 Успостављање продукционог окружења; 

 Продукција и почетак гарантног рока. 

Реализатор пројекта такође треба да изради и списак потенцијалних ризика који 
могу угрозити реализацију пројекта, као и своје предлоге за њихово 
умањење/елиминацију.  

Верификација/прихватање 

Верификација успешности спроведених фаза имплементације и тестирање 
софтверског решења биће спроведена од стране стручне комисије коју чини 
консултант Испоручилац студије и особе које ће именовати Установа. 

Тачан списак тима који ће пратити имплементацију ИНФОРМАЦИОНОГ 
СИСТЕМА, начин тестирања и извештавања биће дефинисан у почетном 
извештају. 

Елементи испоруке које Реализатор пројекта мора да изврши су: 

 Софтверско решење које испуњава све уговорене функционалне захтеве 

на захтеваној технолошкој платформи; 

 Обука интерних корисника система; 

 Пуштање у продукциони рад новог решења; 

 Продукциони рад новог решења са добрим, односно прихватљивим, 

перформансама; 

 Пројектна и корисничка документација и упутства; 

Софтверско решење које испуњава све уговорене функционалне захтеве на 
захтеваној технолошкој платформи ће се верификовати тако што ће 
Реализатор пројекта извршити његову презентацију у тестном окружењу 
релевантним представницима Установе, где ће се они директно уверити и 
сагласити да је све претходно договорено (функционалности и садржај) 
урађено и испуњено од стране Реализатора пројекта. О овоме ће бити 
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направљен и писани записник који ће се користити као доказ испуњености 
уговорних обавеза Реализатор пројекта. 

За верификацију обуке потребно је да Реализатор пројекта:  

 изради програм обуке по захтевима описаним овој Техничкој спецификацији,  

 реализује обуку свих полазника,  

 формира образце за тестирање полазника који би сви полазници курсева 

полагали, и морали да положе, 

 изврши тестирање полазника (у условима које наручилац мора да 

обезбеди), уз надзор консултанта. 

Обука је верификована када се све захтеване обуке реализују и изврши 
тестирање свих полазника. Обавезан услов је да сви пролазници прођу тест са 
предефинисаним минималним процентом решених задатака. Минимални 
проценат решених задатака дефинише координатор пројекта из Установе. О 
овоме ће бити направљен и писани записник који ће се користити као доказ 
испуњености уговорних обавеза Реализатора пројекта. 

Верификација пуштања у продукциони рад новог решења се констатује 
реализацијом траженог решења на централној бази података и омогућеним 
оперативним радом свих очекиваних интерних локација и корисника (до 30 
истовремено). О овоме ће бити направљени и писани записници који ће се 
користити као доказ испуњености уговорних обавеза Реализатора пројекта. 

Верификација продукционог рада новог решења са добрим, односно 
прихватљивим, перформансама се констатује мерењем одзива апликативног 
решења на узорку апликација које одабере наручилац. Мерење одзива ће се 
вршити у продукционим условима и у времену које изабере наручилац а уз 
присуство Реализатора пројекта и консултанта. Такође, мерење одзива 
апликативног решења ће се вршити у интранету, при минималној пропусној 
моћи од 256 Kbps, на датој радној станици. О овоме ће бити направљен и 
писани записник који ће се користити као доказ испуњености уговорних обавеза 
Реализатора пројекта. 

Сва пројектна и корисничка документација мора бити на српском језику. 

Пројектна документација треба да садржи: 

 Логички модел података; 

 Физички модел података, односно комплетну шему базе података (која 

укључује све објекте у бази података); 

 Модел функција система, са описом сваке од функција; 

 Модел улога, као метод контроле приступа подацима; 

 Пројекат изведеног стања, који укључује: 

o Опис захтеваног системског окружења и његово успостављање, 

o Опис инсталације апликативног система, 

o Опис и детаљну спецификацију свих потребних и извршених 

сетовања система да би систем ефикасно функционисао у 

продукционом режиму, што укључује али се не ограничава са: 

 свим сетовањима на страни „клијент“ апликације, 

 свим сетовањима клијент оперативног система 
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 свим сетовањима серверских оперативних система, 

 свим сетовањима мрежног окружења, 

 свим сетовањима пратећег системског софтвера, 

 свим сетовањима унутар апликативног система, 

 свим сетовањима унутар базе података.  

Корисничка документација треба да садржи: 

 Опште упутство за коришћење апликација, односно корисничког 

интерфејса: 

 Корисничка упутства (приручнике) за сваки од инсталираних и 

коришћених модула, односно функција; 

  „On-line help“ који се позива директно у раду са апликацијом притиском 

на тастер Ф1.   

Верификација пројектне и корисничке документације и упутстава се констатује 
испоруком/расположивошћу електронскихверзија (Word, HTML и/или pdf 
фајлови) истих, као и доступношћу/расположивошћу on-line help-a са 
одговарајућим садржајем у току коришћења апликације. О овоме ће бити 
направљен и писани записник који ће се користити као доказ испуњености 
уговорних обавеза Реализатора пројекта. 

Пост-имплементациона подршка и одржавање 

Од Реализатора пројекта се очекује да понудом предвиди најмање 
једногодишњи гарантни рок у оквиру кога ће бити обавезан да по хитном 
поступку решава евентуалне проблеме у функционисању имплементираног 
софтверског решења. 

Од Реализатора пројекта се очекује да по завршетку пројекта на даље врши 
следеће: 

1. Након писаног обавештења клијента о неправилном функционисању 

софтверског решења, да дође на лице места и идентификују дати проблем, 

изврши поправку/ интервенцију како би програми исправно функционисали, 

или дају препоруке како да се превазиђу проблеми у функционисању. Све 

неправилности у функционисању софтвера који утичу на способност 

Установе да продуктивно користи систем мора да се реши у року од 24 сата, 

мање озбиљне неправилности морају бити решени у року од 2 дана. 

Реализатор пројекта преузима обавезу за проширење и унапређење својих 

решења мањег обима, захтеваних од стране клијента а која су предмет ове 

набавке, што обухвата измену постојећих и креирање нових извештаја, мање 

промене у апликацији за унос података, модификације и приказивање, и 

промена политике приступа подацима. "Мањи обим" се дефинише као 

ангажовање Реализатора пројекта до 3 дана годишње, без додатних 

плаћања. 

2. Изврши проширења и надоградње свог решења већег обима које захтева 

наручилац из предметне области ове набавке, као и израду/дораду 

корисничке документације и потребне обуке свих релевантних корисника. У 
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оквиру понуде, Реализатор пројекта треба да достави и цене проширења и 

надоградње свог решења већег обима, у форми цене програмер/дана и/или 

пројектант/дана. 

3. Изврши додатну обуку корисника (било нових било постојећих) по питањима 

и областима које наручилац специфицира и посебно захтева. 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 
75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 

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

ЗАКОНА 
 

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који 
испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је 
на снази у време објављивања позива за подношење понуде (чл. 
75. ст. 1. тач. 3) Закона); 

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

5) 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 гарантује да је ималац права интелектуалне 
својине (чл. 75. ст. 2. Закона). 

. 
 

1.2. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 
80. Закона, подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 
75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.   

 
 

1.3. Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе 
понуђача, мора да испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) 
до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  
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2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

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

 

1) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона - Доказ: Извод из регистра Агенције 
за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда: 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 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 чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Правна лица: Потврде 
привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да 
код тог органа није регистровано, да му је као привредном друштву 
изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда; Предузетници: Потврда 
прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код тог 
органа није регистровано, да му је као привредном субјекту изречена 
мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда Физичка лица: Потврда прекршајног суда 
да му није изречена мера забране обављања одређених послова.  
Доказ мора бити издат након објављивања позива за подношење 
понуда, односно  слања позива за подношење понуда, односно 
објављивања обавештења и конкурсне документације на Порталу 
Управе за јавне набавке;  
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4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 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; 

5) Услов из члана чл. 75. ст. 2.  - Доказ: Потписан о оверен Oбразац 
изјаве (Образац изјаве, дат је у поглављу XII). Изјава мора да буде 
потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана 
од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом.  
 

Уколико понуду подноси група понуђача понуђач је дужан да за  сваког 
члана групе достави наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. 
тач. 1) до 4).  
Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 
 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за 
подизвођача достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 
4) Закона.   
 
Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 
неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора 
да тражи од понуђача, чија је понуда на основу извештаја за јавну набавку 
оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену копију 
свих или појединих доказа. 
 
Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра 
Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет страници 
Агенције за привредне регистре. 
 
Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 
одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет 
страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. 
 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач 
доставља копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом 
којим се уређује електронски документ, осим уколико подноси електронску 
понуду када се доказ доставља у изворном електронском облику. 
 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач 
може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
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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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V  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И 
НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

 
 
По окончању поступка отварања понуде, уколико  поднета понуда испуњава све 
захтеве из конкурсне документације, одмах ће се приступити преговарачком 
поступку. 
Понуђач може за процедуру преговарања овластити једно или више лица која 
ће предати Комисији овлашћење  пре почетка преговарања. 
У поступку преговора не могу се понудити  неповољнији услови од оних који 
понуђени понудом. 
Понуђена , односно уговорена цена по спроведеном преговарачком поступку  за 
предметну јавну набавку не може бити већа од упоредиве тржишне цене а 
квалитет предмета-услуга ове јавне набавке провераваће се са дужном 
пажњом. 
Поступак преговарања спровешће се у једном кругу преговарања. 
Предмет преговарања ће бити: 
-цена  
 
Наручилац  ће са понуђачем преговарати и о току преговора водити посебан 
Записник о преговарању који ће потписати чланови Комисије и овлашћени 
представник понуђача. 
 
НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 
 
Након отаврања понуда и уношења релевантних података у записник, одмах ће 
се прећи на преговарање. У преговарачком поступку, преговараће се у једном 
кругу, са свим присутним представницима понуђачима заједно и то писменим 
путем. Цене које понуђачи писмено дају, биће јавно прочитане  и унете у 
записник и биће коначне. Понуђачи који поднесу понуде, а не буду присутни на 
отварању и преговарању, сматраће се да су остали при цени коју су дали у 
понуди (затвореној коверти). Цена из понуде ће се сматрати коначном.  
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити 
да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 
заједничкој понуди. 
Понуду доставити непосредно или путем поште на адресу: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, са назнаком: ,, Услуга 
проширења модуларног информационог система евиденције за Службу 
„Отворена заштита“, ЈН бр. 02/15/ППБЗОПП - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се 
сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
01.06.2015. године до 12,00 часова.  
 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој 
се понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум 
понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно 
наручулац 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. 
Поступак преговарања ће се спровести истог дана 01.06.2015. године, у 
просторијама наручиоца, ул. Алеја Маршала Тита31. 
Присутни представници понуђача за учествовање у поступку преговарања 
морају поседовати писмено овлашћење. 
Приликом преговарања биће сачињен записник о преговарању који ће бити 
уручен понуђачу. 
    
Понуда мора да садржи: 
- Образац врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис радова- 
попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у случају 
самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи подносе 
заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац потписују и 
печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да 
одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  оверити образац. 
У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и 
печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 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 
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-образац понуде- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца понуде у 
случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико понуђачи 
подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да образац 
потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 
понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и печатом  
оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе 
потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији , 
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 
-образац структуре цена- попуњен, потписан и оверен од стране подносиоца 
понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, а уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписати и 
печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да један понуђач 
из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 
,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 
-образац трошкова припреме понуде- попуњен, потписан и оверен од стране 
подносиоца понуде у случају самосталне понуде или понуде са подизвођачима, 
а уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 
определи да образац потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
потписати и печатом  оверити образац. У случају да се понуђачи определе да 
један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној 
документацији , 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 
- Образац изјаве о независној понуди-Изјаву потписује и оверава понуђач који 
наступа самостално или са подизвођачима.Уколико понуду подноси група 
понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица сваког 
понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-Образац изјаве у складу са чланом 75. став 2. Закона- Изјаву потписује и 
оверава понуђач који наступа самостално или са подизвођачима.Уколико 
понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране 
овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
-доказе о испуњавању обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне 
набавке регулисаних чланом 75. и 76. Закона о јавним набавкама, на начин 
како је то предвиђено конкурсном документацијом. 
 
3. ПАРТИЈЕ 
 

Јавна набавка није обликована по партијама. 
 
 
 
4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
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Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Геронтолошки 
центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга – Услуга проширења модуларног 
информационог система евиденције за Службу „Отворена заштита“, ЈН бр. 
02/15/ППБОПЗПП - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – Услуга проширења модуларног 
информационог система евиденције за Службу „Отворена заштита“, ЈН бр. 
02/15/ППБОПЗПП - НЕ ОТВАРАТИ ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга– Услуга проширења модуларног 
информационог система евиденције за Службу „Отворена заштита“, ЈН бр. 
02/15/ППБОПЗПП - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга– Услуга проширења 
модуларног информационог система евиденције за Службу „Отворена 
заштита“, ЈН бр. 02/15/ППБОПЗПП - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају 
да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се 
ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој 
понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 
заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у 
више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (поглавље VII), 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 VII) 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.  
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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. 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 
јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 
подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 
 
8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора 
бити споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 
обавезују на извршење јавне набавке, а који обавезно садржи податке из члана 
81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

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

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

 понуђачу који ће издати рачун,  

 рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

 обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су 
наведени у поглављу IV конкурсне документације, у складу са Упутством како 
се доказује испуњеност услова. 
Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 
наручиоцу.  
Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара 
или заједничку понуду у име задругара. 
Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 
јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 
задругари. 
 
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 уплатом на рачун понуђача у року од 45 дана од дана 
достављања рачуна 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
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9.2. Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења услуге, извођења 
радова) 
Рок за извршење услуга (период реализације и имплементације) не може бити 
дужи од 120 дана од дана закључења уговора. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
9.4. Гарантни рок 

Понуђач је у понуди дужан да наведе рок гаранције на услуге које су предмет 
набавке, а који не може бити краћи од 12 месеци, а у оквиру кога је обавезан да 
по хитном поступку решава евентуалне проблеме у функционисању 
имплементираног софтверског решења. 
 
9.5. Средства финансијског обезбеђења 
 
Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 

 
1) Меницу за добро извршење посла - Изабрани понуђач се обавезује да  

у року од 7 дана од дана закључења уговора преда наручиоцу бланко 
сопствену меницу за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Меница мора бити 
евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 
Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 
овлашћеног за заступање, а уз исту мора бити достављено попуњено и 
оверено менично овлашћење – писмо, са назначеним износом од 10% 
од укупне вредности понуде без ПДВ-а. Уз меницу мора бити 
достављена копија картона депонованих потписа који је издат од стране 
пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.Рок 
важења менице је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно 
извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност менице за добро извршење посла 
мора да се продужи. Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење 
посла у случају да понуђач не буде извршавао своје уговорне обавезе у 
роковима и на начин предвиђен уговором. Поднета меница не може да 
садржи додатне услове за исплату, краће рокове, мањи износ или 
промењену месну надлежност за решавање спорова.  
 

 
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 
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набавке, с тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на 
додату вредност. 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
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, Саве Машковића 3-5, Београд. Интернет адреса: 
www.порескауправа.гов.рс.  
Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту 
животне средине, Руже Јовановић 27а, Београд,  www.сепа.гов.рс.  и у 
Министарству пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, 
Београд.Интернет адреса: www.мерз.гов.рс.  
Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 
Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјалне питања, Немањина 
11. Интернет адреса: www.минрзс.гов.рс. 
 
12. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне 
три године у поступку јавне набавке: 

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

2) учинио повреду конкуренције;   
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога 

одбио да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен;   
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди 

обавезао.  
 
Наручилац ће 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. 
 

Доказ може бити: 
 
1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног 

органа;  
2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у 

поступку јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;   
3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.sepa.gov.rs/
http://www.merz.gov.rs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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4) рекламације потрошача, односно корисника, ако нису отклоњене у 
уговореном року;   

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

6) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора 
дата на начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују 
облигациони односи;   

7) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која 
нису означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе 
понуђача.   

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци, који 
води Управа за јавне набавке, одбити као неприхватљиву ако је предмет јавне 
набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио негативну референцу.  
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за 
јавне набавке, у складу са чланом 83. Закона, а који има негативну 
референцу за предмет набавке који није истоврстан предмету ове јавне 
набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у 
тренутку закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро 
извршење посла, која ће бити са клаузулама: „безусловна“ и „платива на први 
позив“, у висини од 15% од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком 
важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека рока за коначно извршење 
посла, као и картон депонованих потписа. Ако се за време трајања уговора 
промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције 
за добро извршење посла мора да се продужи.Наручилац ће уновчити 
банкарску гаранцију за добро извршење посла у случају да понуђач не буде 
извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен 
уговором. Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за 
исплату, краће рокове, мањи износ или промењену месну надлежност за 
решавање спорова. Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако 
је тој банци додељен кредитни рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног 
квалитета 3 (инвестициони ранг).  

 
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 
ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ 
ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

 
14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 
ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу 
Геронтолошки центар, Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица, путем 
електронске поште на e-mail slavica@gcsu.rs или milan@gcsu.rs или факсом на 
број 024 556 030 тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 
вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 
понуде.  

mailto:slavica@gcsu.rs
mailto:milan@gcsu.rs
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Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН бр. 
02/15/ППБОПЗПП. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана 
пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 
понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  
Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем 
понуде телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
15. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи 
при прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, 
наручилац ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву 
наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
16. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 
ПРЕГОВАРАЊА 
 
Понуђачи подносе писмену понуду која се записнички констатује у записнику о 
отварању понуда, након чега ће се, са свима присутнима, овлашћеним 
представницима понуђача  ( у једном кругу преговарања) обавити преговарање 
(око једног критеријума за избор- најнижа цена без обрачунатог ПДВ-а) које ће 
се записнички констатовати у записнику о преговарању.Редослед преговарања 
са овлашћеним представницима понуђача ће се вршити по редоследу пријема-
завођења понуда Преговарачки поступак без објављивања позива за 
подношење понуда за предметну јавну набавку се спроводи у складу са 
Законом и подзаконским актима.Један од чланова Комисије који води 
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преговарање ће позвати понуђаче који су поднели понуде да учествују у 
поступку преговарања.Поступак преговарања ће се обавити тао што ће један од 
чланова Комисије упознати учеснике са поступком преговарања, правилима 
поступка.На самом отварању понуђачи ће од Комисије добити образац на којем 
ће моћи да попуне евентуалну корекцију цене.Преговарачки поступак ће се 
одвијати у једном кругу у којем ће понуђач, на достављеном обрасцу предати 
Комисији у затвореним ковертама цену без ПДВ-а, односно евентуалну 
корекцију цене изражену у динарима.О преговарању се води Записник сагласно 
Закону о јавним набавкама, а евентуалне измене првобитних понуда понуђача 
које су унете у наведени записник обавезују понуђаче. 
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној 
понуди. 
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора 
предати комисији посебно писано овлашћење за присуство у поступку 
отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од стране 
законског заступника понуђача. 
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 и да са дужном пажњом проверава 
квалитет предмета набавке. 
Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
  
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 
НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ 
ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“. Односно како је поступак преговарачки са једним понуђачем, 
у предметном поступку се неће примењивати критеријуми за рангирање понуда. 
 
  18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  
 
Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и 
материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из 
важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 
животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине.  
(Образац изјаве, дат је у поглављу XI конкурсне документације). 
  
19. 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. 
 
20. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања 

позива за подношење понуда, бр. набавке 02/15/ППБЗОПП 

 43/52 

  

 

Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 
заинтересовано лице, или пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. 
Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља 
Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се доставља непосредно, 
електронском поштом на e-mail slavica@gcsu.rs, факсом на број 024 556 030 
или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Геронтолошки центар, 
Алеја Маршала Тита 31, 24000 Суботица. Захтев за заштиту права се може 
поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, 
осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 
права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно 
објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, 
најкасније у року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина 
позива за подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се 
сматрати благовременим уколико је примљен од стране наручиоца најкасније  7 
дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин достављања.  
У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о 
обустави поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева 
за заштиту права је 10 дана од дана пријема одлуке.  
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.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу у изнoсу од 80.000,00 динара уколико оспорава одређену радњу 
наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 840-30678845-06, шифра 
плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или 
друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 
80.000,00 динара уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није 
већа од 80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % понуђене цене 
понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 80.000.000 
динара.  
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне 
набавке или радњу наручиоца од момента отварања понуда до доношења 
одлуке о додели уговора или обустави поступка, такса износи 80.000,00 динара 
уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће подносилац сазнати на 
отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 80.000.000 
динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је 
та вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. 
Закона. 
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23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 

 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку - Услуга 
проширења модуларног информационог система евиденције за Службу 
„Отворена заштита“ 
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 

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

 

1) 
 
Назив подизвођача: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

  
Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

  
Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
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: 

 

 
2) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
3) 

 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

 
Адреса: 

 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког 
понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: Услуга проширења модуларног 
информационог система евиденције за Службу „Отворена заштита“ 

 

 
Укупна цена без ПДВ-а 
 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

 

 
Рок и начин плаћања у року од 45 дана од 
дана достављања рачуна 
 

У року од ______дана 
испруке предмета уговора, 
по испостављеној фактури 
од стране добављача  
Плаћање се врши уплатом 
на рачун понуђача. 
 

Рок важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 
60 дана од дана отварања понуда. 

Рок важења понуде износи 
_________ дана од дана 
отварања понуда. 

Рок извршења услуга ___________дана од дана 
закључења уговора (не 
дуже од 120 дана) 

Гарантни рок 

Понуђач је у понуди дужан да наведе рок 
гаранције на услуге које су предмет набавке, 
а који не може бити краћи од 12 месеци, а у 
оквиру кога је обавезан да по хитном 
поступку решава евентуалне проблеме у 
функционисању имплементираног 
софтверског решења. 
 

Гарантни рок износи 
_________ месеци 
рачунајући од дана 
извршене примопредаје и 
потписивања записника о 
извршеним услугама. 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 
 
 
Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе 
понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 
попунити, потписати и печатом оверити образац понуде. 
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VIII  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
 у колони 4. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки 

тражени предмет јавне набавке; 
 У колони 5. Уписати трошкове царине, трошкове транспорта и друге 

додатне трошкове, без ПДВ-а, по јединици мере робе у номиналном 
износу или %.Уколико понуђач има ове трошкове и уколико их је исказао 
у обрасцу структуре цене, за дати износ треба умањити јединичне цене 
без ПДВ-а 

 у колони 6. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом за сваки 
тражени предмет јавне набавке по јединици мере  

 
атум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред. 

број 

АРТИКАЛ ЈЕДИНИ 

ЦА МЕРЕ 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИ 

ЦИ МЕРЕ 

(без ПДВ-

а) 

ОСТАЛИ 
ТРОШКО

ВИ 
(царина, 
трошков

и 
транспо

рта и 
др.) без 
ПДВ-а 

ЦЕНА ПО 

ЈЕДИНИ 

ЦИ МЕРЕ 

(са ПДВ-ом) 

1. Набавка  услуга проширења 
модуларног информационог 
система евиденције за Службу 
„Отворена заштита“шког 
центра из Суботице 

комплет 
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 
 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

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

 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам 
понуду у поступку јавне набавке- Услуга проширења модуларног 
информационог система евиденције за Службу „Отворена заштита“, број 
02/15/ППБОПЗПП, поднео независно, без договора са другим понуђачима 
или заинтересованим лицима. 

 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена 
печатом. 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  ИЗ ЧЛ. 75. 
СТ. 2. ЗАКОНА 

 
 
 
У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача 
дајем следећу  
 
 

ИЗЈАВУ 
 
Понуђач _____________________________________ у поступку јавне 
набавке - Услуга проширења модуларног информационог система 
евиденције за Службу „Отворена заштита“, број 02/15/ППБОПЗПП, 
поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и 
гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 
          Датум              Понуђач 
 
________________                        М.П.                   __________________ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом. 


