
 

Јавно водо привредно преду зеће  „Србијаводе“  Београд  

11070 Нови Београд, Булевар уметности 2А; www.srbijavode.rs, office@srbijavode.rs; 

Текући рачун: 200-2402180102045-07; ПИБ: 100283824; Матични број: 17117106; 

Наменски рачун трезора: 840-78723-57; ЈБКЈС: 81448; Телефон: 011/311-94-00, 311-94-02; 

Факс: 011/311-94-03 

 

 

 

1 

 

Број: Oу. 5/118/4-2020 Датум: 1.09.2020. године 

 

 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку услуга 

 

Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система 

за обрачун накнаде за одводњавање 

 

- у отвореном поступку јавне набавке - 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Јавна набавка број: 118/2020 

Рок предаје понуда:  5.10.2020. године до 10,00 часова 

Основ набавке:  Одлука директора Оу. 5/118-2020 од 30.06.2020. године 

 

 

Београд, септембар 2020. године  

http://www.srbijavode.rs/
mailto:vpcsava@srbijavode.rs


Конкурсна документација за јавну набавку услуга – Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система 

за обрачун накнаде за одводњавање 

ЈН 118/2020 

 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности  2А, Нови Београд    
2/34 

2 

  На основу члана 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15 - у даљем тексту: ЗЈН), члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације 

у поступцима јавни набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 

86/15 и 41/19), члана 39. Правилника о ближем уређивању поступка јавне набавке (број 540 од 

24.03.2014. године, 2996 од 08.10.2015. године и 3133/1 од 21.10.2015. године), Одлуке о покретању 

поступка јавне набавке број Оу. 5/118-2020 од 30.06.2020. године и  Решења о образовању комисије за 

јавну набавку број Оу. 5/118/1-2020 од 30.06.2020. године, припремљена је 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

 

1. Предмет јавне набавке 

 Предмет јавне набавке (редни број 118/2020) су услуге – Стручна и консултантска подршка у 

пројектовању, развоју и одржавању Система за обрачун накнаде за одводњавање. 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке 

Услуге програмирања и саветодавне услуге - 72200000. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК, МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

 

Систем за обрачун накнаде за одводњавање чини саставни део Водног информационог система 

Републике Србије (у даљем тексту: ВИС) који има за свеукупни циљ да омогући Републичкој 

Дирекцији за воде и Јавним водопривредним предузећима да повећају своје напоре у унапређењу 

заштите и управљања водним ресурсима, квалитета вода и јавног здравља. ВИС представља 

информациони систем за управљање површинским и подземним водним ресурсима и свим пословним 

процесима у области Водопривреде. Поврх тога, ВИС је просторни информациони систем који 

подржава, свеобухватно и интегрално, управљање сливовима, а корисницима обезбеђује алате који 

олакшавају извршавање обавеза према Закону о водама („Службени гласник РС“, бр. 30/10, 93/12, 

101/16, 95/18 и 95/18-др.закон), као и извештавање према Конвенцији о заштити реке Дунав, 

билатералним уговорима и ЕУ телима. 

Основне функционалности ВИС система су: 

- прикупљање и унос просторних и алфанумеричких података; 

- коришћење ВИС система у свакодневним пословима корисничких институција везаним за 

управљање водама; 

- обрада и анализа прикупљених података ради добијања нових сазнања о водним ресурсима и 

ради омогућавања боље употребе водних ресурса у будућности; 

- обрачун накнада у складу са Законом о водама; 

- коришћење ВИС система на терену, за прикупљање података, спровођење инспекцијског рада 

и осталих теренских послова везаних за управљање водама; 

- обезбеђивање информација о водним ресурсима за водопривредне институције и јавност и 

- извештавање према међународним организацијама и други задаци везани за размену података. 

ВИС систем чине одговарајућа инфраструктура, архитектура података и апликације. 

Инфраструктура ВИС система укључује хардвер, комуникациону мрежу, Географски 

Информациони Систем (ГИС), Пословно-Информациони систем и систем за управљање базом 

података (DBMS). Инфраструктура система представља технолошке компоненте архитектуре ВИС-а и 

састоји се из следећих слојева: 

- слој базе података (Oracle) 

- слој сервера апликација (ArcSDE, ArcGIS Сервер, MS IIS, Tomcat, Oracle Апликациони 

сервер) 

- слој клијентских апликација (ArcMap, Веб Портал, Веб ГИС Портал, Oracle Forms 

апликација, наменске корисничке апликације) 

Архитектура података ВИС-а обухвата дизајн базе података (са алфанумеричком и 

географском базом података) и метаподатака за све ресурсе. Просторни модел и процедуре за 

управљање ресурсима ГИС података чине информатичке компоненте архитектуре ВИС-а. 

ВИС апликације укључују серверске и клијентске апликације за подршку водопривредним 

процесима. ГИС апликације укључују апликације за управљање водама, као и друге корисничке ГИС 

апликације за управљање подацима, измену и одржавање података, просторну анализу, прављење мапа 

и визуализацију. Oracle Forms апликација омогућава рад великом броју корисника са алфанумеричким 

подацима. Веб апликације омогућавају широком аудиторијуму приступ подацима у ВИС-у, 

комбинујући једноставне корисничке интерфејсе и брз приступ, а не захтевају инсталацију било каквог 

додатног софтвера. Десктоп апликације се састоје од: основних ArcGIS апликација (ArcMap и 

ArcCatalog) које укључују проширења за рад са временским серијама (Temporal Analyst). Веб 

апликацијама се приступа преко мреже (интранет и Интернет) користећи веб претраживач. Ове 

апликације су написане језицима које подржавају веб претраживачи (као што су PHP, HTML, 

JavaScript, Java, итд.), који их интерпретирају и извршавају. 
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1. Методолошки приступ 

Водни информациони систем, као и сам Систем за обрачун накнаде за одводњавање, 

представљају комплексне информационе системе, са великим бројем корисника и великим бројем 

подржаних функционалности.  

Као методолошки приступ развоју Водног информационог система, успешно је примењена 

SDLC методологија („System Development Life Cycle“), која представља индустријски стандард за 

развој и имплементацију модерних информационих система. Коришћење SDLC методологије 

обезбеђује: 

- смањење ризика за неуспех пројекта; 

- рану идентификацију техничких и организационих проблема; 

- рано откривање свих трошкова у циклусу развоја ради усмеравања пословних одлука; 

- одређивање реалних очекивања шта ће систем да омогући, а шта неће; 

- уважавање системских захтева и захтева за подацима кроз цео животни циклус система; 

- боље информације ради ефикаснијег управљања програмерским, техничким, 

организационим и финансијским аспектима предложеног начина развоја система; 

- охрабривање периодичних оцењивања ради идентификације система који више нису 

ефективни; 

- мерење напретка и статуса ради омогућавања ефикасне корективне акције; 

- информације које омогућавају ефикасно управљање ресурсима и планирање буџета; 

- анализу тренутних и будућих пословних захтева. 

SDLC методологија уводи процедуре, праксу и смернице за праћење целокупног циклуса 

развоја једног информационог система, од планирања, преко имплементације па све до евентуалног 

реинжењеринга система, и обухвата следеће фазе: израда концепта система, планирање, анализа 

захтева, дизајн, развој, интеграција и тестирање, имплементација, експлоатација, одржавање и 

реинжењеринг информационог система. За сваку фазу у оквиру SDLC методологије, дефинисане су 

активности које се спроводе у оквиру дате фазе, укључујући и документе који се израђују у оквиру дате 

фазе. 

 

Слика 1: Развој система по фазама SDLC методологије 

 

Израда концепта система обухвата идентификацију и документовање потреба корисника 

које систем треба да задовољи. Излазни документ из ове фазе је документ који описује кључне елементе 

функционалности и архитектуре будућег информационог система, а који дефинише циљеве и обим 

будућег информационог решења, и његове најважније функционалне и системске карактеристике. 

Планирање обухвата израду плана развоја информационог система. Излазни документ из ове 

фазе је План развоја информационог система, који дефинише детаљан план и динамику развоја 

система, а такође дефинише и приступе, методе, алате и ресурсе који ће бити коришћени током 

имплементације информационог система. 

Анализа захтева обухвата формално дефинисање корисничких захтева на основу којих ће се 

заснивати каснија фаза дизајна система. Излазни документ из ове фазе је Спецификација захтева 

информационог система, која формално дефинише корисничке захтеве информационог система у виду 

функционалности, података, перформанси, сигурности и одржавања система. 

1.

Израда

концепта

система

2.

Планирање

3.

Анализа

захтева

7. 

Имплемента-

ција

6.

Интеграција

и

тестирање

5.

Развој

4.

Дизајн

9. 

Реинжење-

ринг

8.

Експлоатација

и

одржавање



Конкурсна документација за јавну набавку услуга – Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система 

за обрачун накнаде за одводњавање 

ЈН 118/2020 

 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности  2А, Нови Београд    
6/34 

6 

Дизајн обухвата осмишљавање физичких карактеристика система, дефинисање окружења, 

главних подсистема и њихових улаза и излаза. Излазни документ из ове фазе је Спецификација дизајна 

информационог система, која формално дефинише физичке карактеристике система, окружења, главне 

подсистеме и њихове улазе и излазе. 

Развој обухвата превођење детаљне спецификације израђене током фазе дизајна у хардвер, 

комуникациону опрему и софтвер. У оквиру ове фазе, софтвер је јединично тестиран, интегрисан и 

интегрално тестиран на систематски начин. Такође, хардвер је инсталиран и тестиран. 

Интеграција и тестирање обухвата интеграцију подсистема, системско, сигурносно и 

корисничко тестирање система. Корисник потврђује да развијени систем задовољава дефинисане 

функционалне захтеве. 

Имплементација обухвата инсталацију и увођење система у рад. Ова фаза почиње по 

завршетку тестирања система и прихватања од стране корисника, и траје све док систем не буде 

оперативан према дефинисаним корисничким захтевима. Излазни документ из ове фазе је Корисничка 

документација информационог система. 

Експлоатација и одржавање обухвата коришћење самог система и његово одржавање. 

Систем се надгледа ради обезбеђивања перформанси у складу са корисничким захтевима и потребне 

модификације система се уграђују. Ова фаза траје све док систем може да одговори потребама 

корисника. 

Реинжењеринг обухвата активности које треба да омогуће реинжењеринг система и очување 

битних информација о претходној верзији система. Посебна пажња се поклања очувању података у 

систему, тако да се подаци могу успешно пребацити у други систем или архивирати. Завршетком ове 

фазе, систем који се развија итеративно и инкрементално, може да пређе у следећу итерацију кроз још 

један циклус, почевши од прве фазе. 

 

2. Корисници Система за обрачун накнаде за одводњавање 

Корисници Система за обрачун накнаде за одводњавање су истовремено и корисници Водног 

информационог система. 

Корисници Система за обрачун накнаде за одводњавање обухватају следеће групе корисника: 

- Институције које воде Систем за обрачун накнаде за одводњавање тј. Водни 

информациони систем; 

- Институције које врше координацију вођења Система за обрачун накнаде за 

одводњавање тј. министарство надлежно за послове водопривреде – Републичка дирекција за воде; 

- Институције – извори података релевантних за Систем за обрачун накнаде за одводњавање 

које обухватају Републички геодетски завод, Пореску управу, водопривредна предузећа и остале 

институције које могу бити извори податка релевантних за вођење Система за обрачун накнаде за 

одводњавање; 

- Институције – корисници података које обухватају све институције које имају потребу за 

коришћењем података из Система за обрачун накнаде за одводњавање; 

Јавност - којој су путем јавно доступних Интернет страна доступни одговарајући подаци из 

Система за обрачун накнаде за одводњавање,. 

  

3. Архитектура Система за обрачун накнаде за одводњавање 

Архитектура информационог система дефинише организацију целокупног система, 

карактеристике појединих делова система, и начин њиховог логичког повезивања у веће целине. 

Архитектуру је могуће дефинисати са два аспекта: технолошког, који узима у обзир 

организацију система према технолошким компонентама које изграђују систем и пословног, који узима 

у обзир организацију система према функционалностима које систем обухвата. 

Технолошка архитектура Система за обрачун накнаде за одводњавање 

Технолошка архитектура Система за обрачун накнаде за одводњавање дефинише технолошке 

основе на којима се изграђује информациони систем. Технолошка архитектура информационог 

система пре свега мора да обезбеди сталну расположивост апликација за кориснике и рад са великим 

бројем истовремених корисника, уз имплементацију стриктних механизама контроле приступа, 
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праћења и сигурности (на свим нивоима приступа систему). Са друге стране, примењена технолошка 

инфраструктура мора да буде скалабилна и да омогући ефикасну надоградњу система новим 

функционалностима и новим подсистемима. Примена савремених веб технологија у оквиру 

технолошке архитектуре система омогућава задовољавање свих постављених захтева. 

Приликом пројектовања технолошке архитектуре информационог система неопходно је 

придржавати се следећих принципа: 

- Раздвајање апликативне (пословне логике) од презентационе логике (кориснички интерфејс) 

и логике системских сервиса (подршка за рад са подацима, трансакцијама, сигурност, контрола 

приступа, праћење, конверзије, логовање,…). Овим се омогућава лакше проширивање и одржавање 

система, и брже прилагођавање изменама пословних процеса. 

- Коришћење вишеслојне веб архитектуре која омогућава оптималну имплементацију система 

са аспекта доступности система корисницима, чак и у случају издвојених организационих делова и 

удаљених локација, уз истовремено поштовање високих стандарда поузданости и сигурности. 

 

 
Слика 2: Компоненте техничке архитектуре 

 

- Коришћење апликативног сервера који обезбеђује висок ниво безбедности, поузданости и 

перформанси. 

- Коришћење базе података која обезбеђује сигурно складиштење података уз истовремени 

високи ниво перформанси. 

- Коришћење XML сервиса за комуникацију са другим спољним системима, где је то потребно, 

уз поштовање међународних и националних стандарда и препорука за коришћење интероперабилних 

сервиса. 

Оптимално функционисање сваког информационог система, па и Система за обрачун накнаде 

за одводњавање, је условљено постојањем одговарајуће технолошке ИКТ инфраструктуре у оквиру 

институције која води дати информациони систем. ИКТ инфраструктура, поред поузданости, мора да 

обезбеди и одговарајући ниво перформанси захтеваних од датог информационог система. 

Технолошка архитектура Система за обрачун накнаде за одводњавање представља у исто време 

и технолошку архитектуру ВИС-а и састоји се из следећих слојева: 

- слој базе података 

- слој сервера апликација 

- слој клијентских апликација. 

Технолошка архитектура ће се заснивати на коришћењу софтверских технологија на којима је 

заснован ВИС: Oracle, ArcGIS, MS IIS, Tomcat, MS .NET, Java. 

Веб клијент

База података

Апликациони 

сервер

INTERNET INTRANET

Веб клијент
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Пословна архитектура и основне функционалности Система за обрачун накнаде за 

одводњавање 

Анализом постављених основа за израду Система за обрачун накнаде за одводњавање, 

укључујући релевантни правни оквир, можемо дефинисати пословну архитектуру Система за обрачун 

накнаде за одводњавање кроз дефиницију модула који чине овај информациони систем. 

Модули који чине Систем за обрачун накнаде за одводњавање су: 

1) Пореска управа 

2) Подлоге за обрачун накнаде за одводњавање 

3) Решења 

4) Праћење наплате решења 

5) Веб Портал 

6) Шифарници/Каталози/Регистри 

7) Извештавање 

8) Администрација система 

9) Бекап 

 

1) Пореска управа 
Модул Пореска управа омогућава аутоматски унос свих финансијских стања по годинама која 

су добијена од Пореске управе и реализован је тако да свака финансијска година садржи податке о 

обвезницима, почетна стања из претходне године и аналитику одређене године. У сваком тренутку за 

одређену финансијску годину омогућена је претрага одређеног обвезника и за њега увид у финансијску 

картицу која се даље може користити у другим пословним процесима. Имајући у виду чињеницу да се 

ради о великом броју записа, потребно је оптимизовати упите у циљу што бржег увида у финансијска 

стања обвезника. 

 

2) Подлоге за обрачун накнаде за одводњавање 

Модул „Подлоге за обрачун накнаде за одводњавање“ обезбеђује све потребне 

функционалности за унос, обраду и ажурирање података достављених од стране Републичког 

геодетског завода, који су неопходни за обрачун накнаде за одводњавање (око 40.000.000 записа који 

обухватају власнике, општине, катастарске општине, листове непокретности, парцеле, објекте, терете, 

улице): 

- обрада достављених података и креирање трансформација за аутоматски унос у постојећу 

структуру базе података; 

- унос достављених података; 

- евиденција података о власницима, листовима непокретности, парцелама, површинама и 

уговорима о закупу земљишта; 

- евиденција квалитета података; 

- измена података о власницима, уделима у листовима непокретности, парцелама; 

- преглед података 

- оптимизација структуре базе података и упита за рад са подацима због великог броја записа 

 

3) Решења 

Модул Решења обезбеђује све потребне функционалности за унос, преглед и измену података 

који су неопходни за обрачун износа накнаде за одводњавање и израду решења у складу са Законом о 

водама и методологијом за обрачун накнаде за одводњавање: 

- Обрада, унос и ажурирање података о власницима и повезивање са шифарником правних и 

физичких лица; 

- Обрада, унос и ажурирање података о просечним катастарским приходима; 

- Обрада, унос и ажурирање података о стопама за обрачун накнаде за одводњавање; 

- Генерисање фајлова на основу захтева штампарије која ће обављати масовну штампу решења 

- Генерисање око 600000 решења у ПДФ формату и припреме за штампу коверата са бар кодом 

броја решења 

- Задужење решења на основу података о достави 

- Оптимизација структуре базе података и упита за рад са подацима због великог броја записа 
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4) Праћење наплате решења 

Модул Праћење наплате решења обезбеђује све потребне функционалности за преглед 

података о степену наплате издатих решења физичких и правних лица, укључујући и свакодневно 

преузимање извода из трезора, аутоматски упис у базу и повезивање са одговарајућим обвезником. 

Такође обухвата функционалности обавештења о стању дуга, издавање опомене, спровођење 

поступка принудне наплате, реализацију репрограма, преглед жалби и утужења за све регистроване 

обвезнике. 

 

5) Веб Портал 

У свом пословању, ЈВП „Србијаводе“ има обавезу да усклади процедуре и правилнике са 

Законом о водама. Повећан обим посла и нове надлежности које су пренете на ЈВП „Србијаводе“, 

изменама закона, указале су на неопходност аутоматизације одређених процеса као и на бољу и 

једноставнију комуникацију и боље извештавање јавности. У складу са тим, имплементиран је 

Интернет портал ЈВП „Србијаводе“ који је обухватио податке и документа из Система за обрачун 

накнаде за одводњавање. 

Модул Веб Портал за накнаде омогућава преглед стања обвезника накнаде за одводњавање које 

се налази у бази Пословно – информационог система, уз обавезан унос идентификатора (ЈМБГ за 

физичка лица, ПИБ или Матични број за правна лица) пре приказа стања. Преглед стања би требало да 

садржи све износе задужења по решењима за накнаду за одводњавање и све уплате извршене од стране 

обвезника. 

 

6) Шифарници/Каталози/Регистри 

Модул Шифарници/Каталози/Регистри обухвата функционалности за коришћење и одржавање 

свих шифарника, каталога и регистара потребних за функционисање Система за обрачун накнаде за 

одводњавање и између осталог обухвата: 

- Општине 

- Катастарске општине 

- Водна подручја 

- Мелиорациона подручја 

- Културе из листова непокретности 

- Шифарник власника испоручен од стране Републичког геодетског завода 

- Шифарник обвезника испоручен од стране Пореске управе 

- Обвезници накнаде за одводњавање – ЈВП „Србијаводе“ 

- Типови земљишта 

7) Извештавање 

Модул Извештавање обухвата функционалности за генерисање и коришћење различитих 

извештаја у оквиру Система за обрачун накнаде за одводњавање, укључујући следеће категорије 

извештаја: 

- Основно извештавање (картони, спискови, статистике); 

- Препис листова непокретности 

- Преглед решења 

- Сумарни извештаји (по општинама, мелиорационим подручјима, обвезницима...) 

- Прилагодљиви извештаји са опцијама: 

1. генерисање извештаја на основу било ког SQL упита над базом података 

2. могућност чувања већ извршеног упита 

3. манипулацију и прилагођавање резултата добијених извршавањем упита 

4. могућност уноса параметара 

5. табеларни приказ резултата са опцијама бројања, сумирања, приказа просека, минимума и 

максимума добијених вредности , филтрирања и сортирања по свим атрибутима 

6. експорт добијених резултата у ексел формат 

7. креирање пивот табеле са могућношћу комбиновања свих атрибута 
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8) Администрација система 

Модул Администрација система обезбеђује све функционалности потребне за правилно и 

редовно одржавање информационог система: 

- администрација корисника, рола и привилегија; 

- логовање; 

- систем за пријаву грешака и проблема; 

- параметризација система; 

Администрација корисника, рола и привилегија обухвата функционалности за 

администрацију: 

- Корисника система (прате се основни и контакт подаци о корисницима, подаци о њиховом 

радном месту и организацији запослења, као и привилегије корисника за коришћење Система за 

обрачун накнаде за одводњавање); 

- Организација које користе Систем за обрачун накнаде за одводњавање (прате се основни и 

контакт подаци о организацијама, као и привилегије организација за коришћење Система за обрачун 

накнаде за одводњавање); 

- Рола у систему, при чему се прате привилегије појединих рола за коришћење Система за 

обрачун накнаде за одводњавање; 

- Привилегија у систему (привилегије за коришћење функционалности система и привилегије 

за коришћење података у систему). 

Логовање обухвата функционалности за логовање свих битних догађаја у Систему за обрачун 

накнаде за одводњавање, као и функционалности за преглед и претрагу логова: 

- Логовање активности на апликативном нивоу Система за обрачун накнаде за одводњавање 

(логовање сесија и апликативних догађаја); 

- Логовање активности на нивоу базе података Система за обрачун накнаде за одводњавање 

(логовање операција над кључним објектима у бази података); 

- Логовање грешака на апликативном и на нивоу базе података Система за обрачун накнаде за 

одводњавање. 

Систем за пријаву грешака и проблема обухвата функционалности које омогућавају 

корисницима Система за обрачун накнаде за одводњавање да пријаве администраторима система 

грешке и проблеме који се јављају у току рада. 

Параметризација система обухвата функционалности за параметризацију система, која 

омогућава промену битних параметара система без потребе за мењањем апликативног кода Система за 

обрачун накнаде за одводњавање. Параметризација система обухвата следеће групе параметара: 

- Системски параметри, која обухвата параметре битне за функционисање система на нивоу 

Система за обрачун накнаде за одводњавање; 

- Кориснички параметри, која обухвата параметре на нивоу појединачних корисника или 

појединачних организација који имају приступ систему; 

- Параметри за извештавање, која обухвата параметре који се користе за потребе извештавања. 

9) Бекап 

Модул Бекап обухвата следеће функционалности: 

- Аутоматизовано прављење резервних копија базе података у редовним временским 

интервалима, укључујући потпуне и инкременталне резервне копије базе података; 

- Аутоматизовано прављење резервних копија извршног апликативног кода и осталих фајлова 

потребних за функционисање информационог система. 

 

4. Нефункционални захтеви 

1) Сигурност и поузданост 

Сигурност и поузданост система се мора заснивати на примени признатих индустријских 

стандарда за обезбеђивање сигурности и поузданости информационих система, и мора обухватати 

вишеслојни систем заштите. Препоручује се примена међународног ISO/IEC 27002 стандарда, који 

обухвата примену заштите на више нивоа: 

- физичка заштита; 

- заштита на нивоу оперативног система; 

- заштита на нивоу системског софтвера; 
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- заштита на апликативном нивоу; 

- заштита на нивоу базе података; 

- заштита на нивоу веб сервера; 

- заштита на нивоу веб сервиса; 

- заштита на нивоу мреже (заштита на рутеру и „firewall“-у); 

- додатне елементе заштите преноса података преко комуникационих канала коришћењем 

протокола са применом криптографије (IPSec, SSL, HTTPS). 

Систем мора подржавати следеће захтеве у погледу сигурности и поузданости: 

- Аутентикација - приступ информационом систему ће бити омогућен само након успешно 

извршене аутентикације корисника путем корисничког имена и лозинке; 

- Ауторизација - приступ одређеној функционалности или одређеном сету података 

информационог система ће бити омогућен само након успешне ауторизације корисника за коришћење 

дате функционалности или за приступ датом сету података, провером додељених привилегија датом 

кориснику у оквиру информационог система; 

- Интегритет података – систем мора поседовати одговарајуће механизме за очување 

интегритета података, укључујући и примену одговарајућих валидација података приликом уноса 

података у информациони систем. 

2) Контрола квалитета 

Обезбеђивање одговарајуће контроле квалитета у току свих фаза животног циклуса 

информационог система постиже се: 

- заједничким учешћем наручиоца (корисника) у пројектним тимовима извршиоца посла у 

циљу обезбеђења усклађености пројектних решења са захтевима наручиоца (корисника); 

- утврђивањем одговорног представника наручиоца за сарадњу са извршиоцем посла; 

- обезбеђивањем одговарајуће документације за сваку фазу животног циклуса информационог 

система; 

- применом одговарајуће методологије за пројектовање која је прикладна информационом 

систему који се пројектује. 

3) Документација 

Сва документација треба да је на српском језику и терминолошки усклађена, где сваки термин 

треба да има исто значење било где да се користи. Сваки документ треба да има свој садржај и индекс. 

Сви документи треба да су расположиви и у електронском и само по посебном захтеву у штампаном 

облику, тако да им је обезбеђен лак и брз приступ. 

 

Понуђач је у обавези да приликом пројектовања и развоја Система за обрачун накнаде за 

одводњавање користи технологију на којој је заснован ВИС, а која подразумева да алат за развој 

апликација буде Internet Developer suite - Oracle Forms and Reports, да се апликација имплементира на 

Oracle Апликационом серверу (средњи слој) и да се реализује на Oracle бази података, уз могућност 

приказа одређених података на ГИС мапи користећи ArcGIS софтвер. 

Сваки информациони систем, а посебно информациони системи који су комплексни као Систем 

за обрачун накнаде за одводњавање, захтевају одговарајуће континуално одржавање које ће обезбедити 

његово несметано коришћење. Одржавање подразумева исправљање свих грешака или пропуста који 

су откривени у софтверу, а такође у одржавање спадају и промене које се у софтверу морају извршити 

ако дође до промене одређених прописа или закона. Понуђач је у обавези да пружи услугу одржавања 

Система за обрачун накнаде за одводњавање у току трајања уговора. 

 

Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система за обрачун 

накнаде за одводњавање, обухвата: 

1. Редовно одржавање постојећих модула 

2. Обраду и анализу до сада унетих података 

3. Унос, обраду и ажурирање података достављених од стране Републичког геодетског завода 

неопходних за обрачун накнаде за одводњавање за 2020. годину 
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1. Рок извршења: 

Рок извршења услуге за Редовно одржавање постојећих модула је годину дана од дана 

потписивања уговора, за Обраду и анализу до сада унетих података и Унос, обраду и ажурирање 

података достављених од стране Републичког геодетског завода неопходних за обрачун накнаде за 

одводњавање за 2020. годину је 15.12.2020. године. 

 

2. Место извршења: 

Место извршења услуге је у Дирекцији ЈВП „Србијаводе“, Булевар уметности 2А, Нови 

Београд.  
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 У поступку предметне јавне набавке понуђач мора да докаже да испуњава обавезне услове за 

учешће, утврђене чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне 

јавне набавке, доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 

 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар 

(члан 75. став 1. тачка 1) ЗЈН) 

Правна лица: Извод из регистра Агенције за 

привредне регистре, односно извод из регистра 

надлежног привредног суда 

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 

(члан 75. став 1. тачка 2) ЗЈН) 

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. Напомена: Уколико уверење Основног 

суда не обухвата податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности редовног 

кривичног одељења Вишег суда, потребно је 

поред уверења Основног суда доставити И 

УВЕРЕЊЕ ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, односно седиште 

представништва или огранка страног правног 

лица, којом се потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против привреде и 

кривично дело примања мита;  

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. 

Докази не могу бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 
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3. 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе 

и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране 

државе када има седиште на њеној 

територији (члан 75. став 1. тачка 4) 

ЗЈН) 

Уверење Пореске управе Министарства финансија 

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 надлежног органа да 

се понуђач налази у поступку приватизације. Ако 

се понуђач налази у поступку приватизације, 

уместо наведених уверења прилаже потврду 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази у 

поступку приватизације. Докази не могу бити 

старији од два месеца пре отварања понуда. 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде (члан 75. став 

2. ЗЈН) 

Изјава (образац V.5) да поштује обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне 

средине и да нема забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 

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

учешће у поступку јавне набавке, прописане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних 

услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 

Р.бр ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. 

Да располаже неопходним финансијским 

капацитетом, што подразумева да није 

био у блокади у претходних шест месеци 

од дана објављивања позива на Порталу 

јавних набавки. 

Доказује се достављањем потврде Народне банке 

Србије о броју дана ликвидности у претходних 

шест месеци од дана објављивања позива на 

Порталу јавних набавки. Напомена: Понуђач није 

у обавези да доставља овај доказ уколико су 

подаци јавно доступни на интернет-страници 

Народне банке Србије. 

2. 

Да располаже неопходним пословним 

капацитетом, што подразумева да је 

понуђач у последње три године (2017. 

2018. и 2019. године) остварио приход по 

основу извршених услуга истоврсних са 

предметом јавне набавке у износу од 

најмање 10.000.000,00 динара (укупно за 

наведене три године) - Услуге истоврсне 

са предметом јавне набавке су услуге 

извршене у области водопривреде 

коришћењем софтверских технологија 

на којима је заснован ВИС: Oracle 

(Forms, Reports, Application Server, 

Database), ESRI ArcGIS, Citrix. 

Доказује се достављањем потврде у оригиналу, 

овереној или неовереној копији издате, потписане 

и оверене од правног лица (наручиоца) да је 

понуђач у периоду од претходне три године 

извршио услуге истоврсне са предметом јавне 

набавке у износу од најмање 10.000.000,00 динара 

(укупно за три године). 
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3. 

Да располаже довољним техничким 

капацитетом што подразумева да 

поседује сертификат да је овлашћени 

ORACLE партнер и стандарде ISO 9001 - 

Систем менаџмента квалитетом и ISO 

27001 - Систем менаџмента безбедношћу 

информација. 

Доказује се достављањем Сертификата да је 

овлашћени ORACLE  партнер и потврде за 

стандарде ISO 9001 и ISO 27001. 

 

4. 

Да располаже довољним кадровским 

капацитетом, што подразумева да 

понуђач има најмање пет запослених или 

радно ангажованих дипломираних 

инжењера или информатичара, са три 

године искуства у области која је 

предмет јавне набавке. 

Доказује се достављањем: 1) фотокопијe обрасца 

МA или неког другог релевантног обрасца 

(потврда о поднетој пријави на обавезно 

социјално осигурање за пет запослених 

дипломираних инжењера или информатичара, 

оверена од стране Републичког фонда за ПИО; 2) 

фотокопије уговора о раду 

  

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, наведених у 

табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1. 2. 3. и 4. и додатних услова за учешће у 

поступку предметне јавне набавке, наведених у табеларном приказу додатних услова под редним бројем 

1. 2. 3. и 4. понуђач доказује достављањем доказа наведених у делу табеларног приказа „НАЧИН 

ДОКАЗИВАЊА“. 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, понуђач је 

дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова из члана 75. став 1. тач . 1) до 

4) ЗЈН. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. У том случају 

сваки понуђач из групе понуђача мора да достави наведене доказе да испуњава обавезне услове из члана 

75. ЗЈН док доказе о испуњености додатних услова доставља онај понуђач из групе који испуњава 

тражени услов. 

 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 не морају да доставе: 

-  доказ из члана  75. став 1. тачка 1), односно Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, који је јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре и  

- доказ о ликвидности који је јавно доступан на интернет страници Народне банке Србије. 

 Понуђач који је уписан у регистар понуђача у складу са чланом 78. ЗЈН није дужан да приликом 

подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1.  тачка 1) до 4) ЗЈН. 

 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.  

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

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

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

 Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 

којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно закључења 

уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
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IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА  

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

 Укупна вредност из Обрасца структуре цене служи за вредновање понуда по основу 

критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана 

понуда оног понуђача која има дужи рок плаћања.  

  Уколико ни након примене горе наведених резервних елемента критеријума није могуће донети 

одлуку о додели уговора, наручилац ће уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. 

Наручилац ће писаним путем обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају једнаку 

најнижу понуђену цену и исти рок плаћања. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, 

у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 

величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 

присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба.  

 

V  ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) V.1. Образац понуде; 

2) V.2. Образац структуре понуђене цене; 

3) V.3. Образац трошкова припреме понуде; 

4) V.4. Образац изјаве о независној понуди; 

5) V.5. Образац изјаве о поштовању обавеза које произлазе из важећих прописа о заштити на 

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

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

6) Споразум о заједничком извршењу јавне набавке (доставља се у случају подношења 

заједничке понуде). 
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V.1.  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА  

бр ________________ од __________________  

за јавну набавку услуга – Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању 

Система за обрачун накнаде за одводњавање (ЈН број 118/2020) 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 

 

 

Адреса понуђача: 
 

 

 

Порески идентификациони број понуђача (ПИБ):  

Матични број понуђача:  

Врста правног лица - разврставање према Закону 

о рачуноводству (заокружити одговарајуће): 1. Микро    2. Мало   3. Средње    4. Велико 

Шифра делатности:  

Име особе за контакт:  

Електронска адреса понуђача (e-mail):  

Телефон:  

Телефакс: 

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

Лице овлашћено за подношење понуде:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

2. УПИС У РЕГИСТАР ПОНУЂАЧА  

Понуђач је уписан у Регистар понуђача у складу са Правилником о садржини Регистра 

понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача („Службени гласник 

РС“ број 17/20): 

ДА                              НЕ 

 

 Интернет страница на којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни: 

 

______________________________________________________ 

 

Напомена: заокружити одговарајуће и у случају да је понуђач уписан у Регистар понуђача, уписати 

интернет страницу на којој су подаци јавно допступни  

 

3.  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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4.  ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

4.1. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Електронска адреса (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 
Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 
Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

4.2. 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Име особе за контакт:  

 Електронска адреса (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Проценат укупне вредности набавке који 

ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

 

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. 

У случају да је подизвођач уписан у Регистар понуђача, у складу са Правилником о садржини Регистра 

понуђача и документацији која се подноси уз пријаву за регистрацију понуђача уписати интернет 

страницу на којој су подаци јавно допступни. 
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5.  ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

5.1. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

5.2. 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 
Адреса: 

 

 

 
Матични број: 

 

 

 
Порески идентификациони број: 

 

 Електронска адреса понуђача (e-mail):  

 Шифра делатности:  

 Име особе за контакт:  

 
Уписан у Регистар понуђача 

(заокружити ДА или НЕ):   

 

ДА                 НЕ 

 

 Интернет страница:  

 

 

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. У случају да је подизвођач уписан у 

Регистар понуђача, уписати интернет страницу на којој су подаци јавно доступни 
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6. ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ:  

Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању Система за обрачун 

накнаде за одводњавање, обухвата: 

1. Редовно одржавање постојећих модула 

2. Обраду и анализу до сада унетих података 

3. Унос, обраду и ажурирање података достављених од стране Републичког геодетског завода 

неопходних за обрачун накнаде за одводњавање за 2020. годину 

 

7. ЦЕНА УСЛУГЕ: 

 

Укупна цена без ПДВ-а: 

 

_____________________ динара 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

_____________________ динара 

 

РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: За 1. Редовно одржавање постојећих модула је годину дана 

од дана потписивања уговора, за 2. Обраду и анализу до сада унетих података и 3. Унос, обраду и 

ажурирање података достављених од стране Републичког геодетског завода неопходних за обрачун 

накнаде за одводњавање за 2020. годину је 15.12.2020. године. 

 

8. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ (не краћи од 60 дана) је: _____ дана од дана јавног отварања понуда. 

9. МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГЕ: Дирекција ЈВП „Србијаводе“, Булевар уметности 2А, Нови 

Београд. 

10. НАЧИН ПЛАЋАЊА: је _________дана након извршене услуге, а на основу фактуре 

потписане и оверене од стране понуђача и наручиоца (у року не краћем од седам дана ни дужем од 

45 дана након извршене услуге, а на основу фактуре потписане и оверене од стране понуђача и 

наручиоца) 

 

Датум 

 

 

____________________________ 

 

М. П. 

ПОНУЂАЧ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 

 

Напомене:  
 Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени.  

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

понуде потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача 

из групе који ће попунити и потписати образац понуде. 
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V.2  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

 

Р.Б. Елементи структуре цене: 

Износ без 

ПДВ-а 

Износ са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 

1. Редовно одржавање постојећих модула 
  

 

2. Обрада и анализа до сада унетих података 
  

 

3. 

Унос, обрада и ажурирање података достављених од стране 

Републичког геодетског завода неопходних за обрачун накнаде за 

одводњавање за 2020. годину   

 

УКУПНО: 

Понуђена укупна цена без ПДВ-а: 

   

 

Износ ПДВ-а: 

  

 

 

Укупно понуђена цена са ПДВ-ом:   

 

 

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 3. уписати цену без ПДВ-а; 

- у колони 4. уписати цену са ПДВ-ом; 

- у реду „УКУПНО“ уписати укупну вредност понуде без и са ПДВ-ом. 

 

 

 

Датум 

 

 

____________________________ 

 

М. П. 

ПОНУЂАЧ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 

 

 

 

 

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла 

који је уписан у регистар АПР. 
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V.3.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

 

 У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, 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. 

ПОНУЂАЧ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 

 

 

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла 

који је уписан у регистар АПР. 

 

 

  



Конкурсна документација за јавну набавку услуга – Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система 

за обрачун накнаде за одводњавање 

ЈН 118/2020 

 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности  2А, Нови Београд    
23/34 

23 

V.4.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 

68/15), ____________________________________________________, даје  

                                                      (назив понуђача) 

 

 

 

 

 

ИЗЈАВУ 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 

 Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку 

јавне набавке услуга – Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању 

Система за обрачун накнаде за одводњавање, (ЈН број 118/2020), поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

Датум 

 

 

____________________________ 

 

М. П. 

                 ПОНУЂАЧ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 

 

 

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла 

који је уписан у регистар АПР. 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, наручилац 

ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација надлежна за 

заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у 

поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију 

у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа 

у поступку јавне набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН.  

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

сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

 

 

 

 

 

  



Конкурсна документација за јавну набавку услуга – Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система 

за обрачун накнаде за одводњавање 

ЈН 118/2020 

 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности  2А, Нови Београд    
24/34 

24 

V.5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. ЗЈН, као заступник понуђача дајем следећу  

 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

Понуђач________________________________________________(навести назив понуђача) у 

поступку јавне набавке услуга – Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и 

одржавању Система за обрачун накнаде за одводњавање, (ЈН број 118/2020), поштовао је 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. 

 

 

 

 

Датум 

 

 

____________________________ 

 

М. П. 

ПОНУЂАЧ 

 

 

____________________________ 

(својеручни потпис) 

 

____________________________ 

име и презиме штампаним словима 

 

 

Напомена: Образац потписује власник или законски заступник понуђача/члана групе носиоца посла 

који је уписан у регистар АПР. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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VI  МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР  

о јавној набавци услуга – Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и 

одржавању Система за обрачун накнаде за одводњавање 

ЈН 118/2020 

закључен између: 

Јавног водопривредног предузећа „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, матични број: 

17117106, ПИБ: 100283824, број рачуна и назив банке: 200-2402180102045-07 Банка Поштанска 

штедионица а.д. које заступа директор Горан Пузовић, дипл.инж.пољ. (у даљем тексту: Наручилац)  

и 

__________________________________________________________________________________, ул. 

__________________________________________, матични број: ___________, ПИБ: _____________, 

број рачуна и назив банке:______________________________________________________, које заступа 

________________________________________, (у даљем тексту: Извршилац) 

Извршилац наступа као члан групе понуђача чији су чланови следећи: 

__________________________________________________________________________________, ул. 

__________________________________________ , матични број: ___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________, које заступа _______________________________. 

 (Напомена: уколико се подноси заједничка понуда, као уговорне стране на страни Извршиоца се 

уписују сви чланови групе понуђача): 

Уговорне стране сагласно констатују:  

- да је Наручилац, на основу Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), спровео отворени поступак јавне набавке услуге – Стручна и консултантска подршка у 

пројектовању, развоју и одржавању Система за обрачун накнаде за одводњавање, број јавне набавке 

118/2020, у којем поступку је доделио уговор Извршиоцу као најповољнијем понуђачу (одлука број 

_________ од _____________године);  

- да је Извршилац доставио понуду број _____________ од _________ 2020. године,  заведена 

код Наручиоца под бројем __________ од ___________ 2020. године (у даљем тексту: Понуда); 

- да Извршилац наступа са подизвођачем: 

1. ______________________________, седиште и адреса ______________________________, 

мат. бр. _________, ПИБ:__________, тек. рачун ______________ кога заступа _________________ 

2.______________________________, седиште и адреса _____________________________, мат. 

бр. _________, ПИБ:__________, тек. рачун ______________ кога заступа _________________ 

 (попуњава понуђач уколико наступа са подизвођачем/има, у складу са упутством које се 

налази на крају модела уговора) 

-да су средства за финансирање ове набавке предвиђена Програмом пословања ЈВП 

„Србијаводе“ за 2020. годину (сагласност Владе објављена у „Службеном гласнику РС“, бр. 14/20 и 

75/20), одељак 8. Планиране набавке, табела 8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, 

услуга и радова и Планом јавних набавки ЈВП „Србијаводе“ за 2020. годину, редни број 1.2.6. 

 

Члан 1. 

 Предмет овог уговора је пружање услуге - Стручна и консултантска подршка у пројектовању, 

развоју и одржавању Система за обрачун накнаде за одводњавање (у даљем тексту: Услуга) за потребе 

Наручиоца, према усвојеној Понуди и Техничкој спецификацији услуга која чини саставни део овог 

уговора. 

 

Члан 2. 

 Укупна уговорена цена услуге из члана 1. овог уговора без ПДВ- а износи __________________ 

динара, односно са урачунатим ПДВ-ом укупно износи _____________ динара. 

 У цену су урачунати сви трошкови које Извршилац има у реализацији предметне јавне набавке. 

 Цена је фиксна за време трајања уговорног односа. 
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Члан 3. 

Наручилац ће услугу из члана 1. овог уговора исплатити у једнаким месечним ратама у року од 

______ дана (не може бити краћи од седам дана, нити дужи од 45 дана) од дана пријема исправне 

фактуре, уплатом на рачун Извршиоца. 

 Рачун из става 1. овог члана мора да садржи број набавке и број уговора. 

 

Члан 4. 
Извршилац се обавезује да достави бланко соло меницу без протеста истовремено са 

потписивањем уговора у износу не већем од 10% вредности уговора без ПДВ-а, која представља 

средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, 

односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне.  

Меница се држи у портфељу Наручиоца све до испуњења уговорених обавеза, након чега се 

враћа Извршиоцу. 

Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана уговора, Извршилац се обавезује да 

Наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица Извршиоца, овлашћење 

за Наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева Извршиоца 

за регистрацију те бланко соло меница у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је 

оверен од стране пословне банке Извршиоца.  

Уколико Извршилац не достави захтевано средство финансијског обезбеђења у уговореном 

року Наручилац има право једностраног раскида уговора. 

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, Извршилац 

мора да продужи важност менице 

 

Члан 5. 

Рок за извршење услуге за Редовно одржавање постојећих модула је годину дана од дана 

потписивања уговора, за Обраду и анализу до сада унетих података и Унос, обраду и ажурирање 

података достављених од стране Републичког геодетског завода неопходних за обрачун накнаде за 

одводњавање за 2020. годину је 15.12.2020. године. 

 

Члан 6. 

Уколико Извршилац у уговореном року не испуни уговорну обавезу, а под условом да до тога 

није дошло кривицом Наручиоца, нити услед дејства више силе, обавезан је да за сваки дан закашњења 

плати Наручиоцу износ од 0,2% цене из члана 2. овог уговора, с тим да укупан износ уговорне казне 

не може прећи 10% цене из члана 2. овог уговора.  

Уколико Извршилац уопште не изврши уговорену обавезу или је делимично изврши, 

Наручилац има право да наплати уговорну казну у висини 10% цене из члана 2. овог уговора.  

Укупан износ уговорне казне из овог члана не може прећи 10% цене из члана 2. овог уговора.  

Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду 

штете. 

 

Члан 7. 

Наступање више силе ослобађа од одговорности уговорне стране за кашњење у извршењу 

уговорних обавеза, а о дану наступања, трајању, односно дану престанка више силе, уговорне стране 

су у обавези да једна другу обавесте писменим путем у року од три дана од дана сазнања за исту. 

 

Члан 8. 
Свака уговорна страна може раскинути овај уговор у случају неиспуњења обавеза предвиђених 

уговором друге уговорне стране.  

Неиспуњење обавезе постоји: кад уговорна обавеза није испуњена, кад је делимично испуњена, 

као и кад је испуњена али не онако како је то уговором предвиђено.  

Уговорна страна која раскида уговор мора о раскиду обавестити другу уговорну страну, 

обавештењем у писменој форми путем поште, препоручено, са повратницом или електронским путем 

(имејл). 
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Наручилац може једнострано раскинути овај уговор уколико Извршилац не изврши услугу по 

квалитету, количини, цени и у року како је предвиђено уговором. 

Извршилац може једнострано раскинути овај уговор ако Наручилац не измири своје уговорне 

обавезе у уговореном року.  

Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 дана од дана пријема писаног 

обавештења друге уговорне стране о намери да раскине уговор и образложеним разлозима за раскид 

уговора. 

 

Члан 9. 
Уговорне стране су сагласне да ће све евентуалне спорове настојати да реше споразумно, у духу 

добрих пословних обичаја, а уколико то није могуће, спорови ће се решавати пред стварно надлежним 

(Привредним) судом у Београду. 

 

Члан 10. 
 Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка, по два за сваку уговорну страну. 

 

 

 

НАРУЧИЛАЦ   ИЗВРШИЛАЦ 

Д и р е к т о р 

 

 

  

   

       Горан Пузовић, дипл.инж.пољ.                                                        (својеручни потпис) 

 

                                                                                                       _______________________________ 

                                                                                                        име и презиме штампаним словима 

 

НАПОМЕНА: 

Модел уговора представља уговор по приступу и представља садржину уговора који ће бити 

закључен са изабраним понуђачем. 

 Модел уговора попунити и потписати, чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом 

уговора. Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му 

је уговор додељен, то може представљати негативну референцу према чл. 82. ст. 1. тач. 3) ЗЈН. 

 Уколико понуду подноси група понуђача, у почетном делу модела уговора (где се наводе 

уговорне стране, односно подаци о Извођачу) треба унети податке о свим члановима групе понуђача 

(назив, седиште, ПИБ, матични број и број текућег рачуна код банке, законски заступник), на за то 

предвиђеним слободним линијама. Дозвољено је ту страницу у коју се уносе подаци фотокопирати или 

одштампати бланко у више примерака, па унети податке за све чланове групе понуђача. Сваку 

приложену страницу модела уговора сви чланови групе понуђача потписују. 

 Уколико понуду подноси понуђач са подизвођачем/има, тада попуњава и последњу алинеју 

уводних одредби, која се односи на податке подизвођача (у случају више подизвођача, податке треба 

унети на начин као што је описано и за унос података за више чланова групе понуђача, у претходном 

пасусу) 
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VII 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 подношења понуда   

 Понуђач понуду подноси 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: Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар 

уметности 2А, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Стручна и консултантска подршка 

у пројектовању, развоју и одржавању Система за обрачун накнаде за одводњавање, ЈН бр. 

118/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 5.10.2020. 

године до 10,00 часова.  

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 

обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 

 Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће на захтев понуђача 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 и 

неотворена ће се вратити понуђачу. 

   Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов саставни 

део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује. Уколико понуђач начини 

грешку у попуњавању, дужан је да је избели и правилно попуни, а место начињене грешке парафира.  

Уколико лице овлашћено за подношење понуде и потписивање уговора није уписано као 

заступник понуђача код Агенције за привредне регистре, потребно је да уз понуду достави посебно 

овлашћење за подношење понуде и потписивање уговора. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и 

евентуалним изменама и допунама конкурсне документације у складу са чланом 63. ЗЈН. 

 Понуда обавезно садржи следеће: 

- Образац понуде, попуњен и потписан (образац V.1.);  

- Образац структуре цене (предмер), попуњен и потписан (образац V.2.);  

- Образац изјаве о независној понуди, попуњен и потписан (образац V.4.);  

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН попуњен и потписан (образац 

V.5.); 

 - доказе о испуњености обавезних и додатних услова за учешће у поступку јавне набавке који 

су наведени у табеларном приказу у конкурснoj документацији; 

- Модел уговора, попуњен у складу са понудом и потписан чиме се потврђује да је понуђач 

сагласан са предлогом модела уговора (образац VI);  

- Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење 

јавне набавке – уколико понуду подноси група понуђача.   

 Обрасце који су у конкретном случају непримењиви (нпр. у случају да понуђач наступа 

самостално или уместо обрасца доставља друге тражене доказе када је то као алтернатива предвиђено 

конкурсном документацијом), понуђач није у обавези да потпише. 

 

3. Понуда са варијантама није дозвољена. 

 

4. Начин измене, допуне и опозива понуде  
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 У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

 Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене и/или 

допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, уз пратећи допис, потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене. 

Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у 

затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача.  

 Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Јавно водопривредно предузеће 

„Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А,  са назнаком: 

 „Измена/Допуна/Опозив/Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – Стручна и 

консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању Система за обрачун накнаде за 

одводњавање, ЈН бр. 118/2020 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да измену, 

допуну, опозив понуде, измену и допуну понуде 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. 

  

5. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

  Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

 Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

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

 У Обрасцу понуде (Образац V.1.), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да 

ли подноси понуду самостално или као заједничку понуду или подноси понуду са подизвођачем. 

 

6. Понуда са подизвођачем 

 Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 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, седиште и адресу 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 III 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. 

 

7.  Заједничка понуда  
 Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити споразум 

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

обавезно садржи податке из члана 81. став 4. тач. 1) и 2) ЗЈН и то податке о:  

1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати 

групу понуђача пред наручиоцем и  

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

 Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу III конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу. 

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

дате у конкурсној документацији потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 
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да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у конкурсној документацији, 

изузев Изјаве о независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН, које морају 

бити потписане од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају да се понуђачи определе да 

један понуђач из групе потписује обрасце дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), 

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 члaну 81. 

ЗЈН. 

 

8. Захтеви у погледу начина, услова и рока плаћања  
Рачун мора да садржи број набавке и број уговора. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

  

9. 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. 

 

10.  Цена и начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 

трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену понуде 

узимати у обзир укупна цена из понуде без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 

92. ЗЈН. 

 

11.   Подаци о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима обезбеђења 

испуњења обавеза понуђача 

Понуђач се обавезује да достави бланко соло меницу без протеста истовремено са 

потписивањем уговора у износу не већем од 10% вредности уговора без ПДВ-а, која представља 

средство финансијског обезбеђења и којом гарантује уредно испуњење свих својих уговорних обавеза, 

односно уредно извршење уговореног посла и евентуално плаћање уговорне казне.  

Истовремено, предајом менице из става 1. овог члана уговора, понуђач се обавезује да 

наручиоцу преда копије картона са депонованим потписима овлашћеног лица понуђача, овлашћење за 

наручиоца да меницу може попунити у складу са овим уговором, као и копију захтева понуђача за 

регистрацију те бланко соло меница у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије, који је 

оверен од стране пословне банке понуђача.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорних обавеза, понуђач мора 

да продужи важност менице. 

 (Модел меничних овлашћења дат у Поглављу VIII) 

12. Заштита поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче 

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

 

13. Обавештење о начину преузимања техничке документације и планова, односно појединих 

њених делова  

 Предметна набавка не садржи техничку документацију и планове. 

 

14. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  
Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације или 

појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу и на евентуално уочене 

недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет дана пре истека рока за 

подношење понуде. 
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 Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, који понуђачи 

шаљу електронским путем или факсом, могу се доставити радним данима од понедељка до петка, у 

радно време наручиоца од 7,30h до 15,30h. 

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева, одговор објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се на адресу: ЈВП „Србијаводе“ Нови Београд, 

Булевар уметности 2А, уз назнаку предмета и редног броја јавне набавке, или путем e-mail адресе: 

office.jn@srbijavode.rs 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 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. 

 Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен чланом 20. ЗЈН,  

и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу 

јавних набавки и на својој интернет страници; 

  - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 

путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева да 

на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 

неопходно као доказ да је извршено достављање. 

 

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 писменом 

облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда.  

Наручилац може да врши и контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача (члан 

93. ЗЈН).  

  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.  

Комисија ће, након завршеног отварања понуда, приступити прегледу, оцењивању и рангирању 

понуда. 

 Исправка рачунских грешака из понуде може се вршити у складу са законом. Уколико постоји 

неусаглашеност између јединичне цене и укупне цене која се добија множењем јединичне цене и 

количине, важиће јединична цена, а укупна цена ће бити исправљена.  

  Комисија ће у писаном облику обавестити понуђача о неусаглашености између јединичне цене 

и укупне цене и износу који се добија множењем јединичне цене и количине. Понуђач је у обавези да 

Комисију у року од два дана, у писаном облику, обавести да ли прихвата износ који је добијен у 

поступку исправке рачунске грешке од стране Комисије. Уколико понуђач не прихвати износ који је 

добијен у поступку исправке рачунске грешке, његова понуда ће бити одбијена као неприхватљива. 

 

16.  Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне својине 

трећих лица 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 

интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач.  

 

17.   Обавештење о роковима и начину подношења захтева за заштиту права са упутством о 

уплати таксе из члана 156. ЗЈН 

 Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако 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 ЗЈН. 

mailto:office.jn@srbijavode.rs


Конкурсна документација за јавну набавку услуга – Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању система 

за обрачун накнаде за одводњавање 

ЈН 118/2020 

 

Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности  2А, Нови Београд    
32/34 

32 

 Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  

 Захтев за заштиту права се доставља непосредно, електронском поштом на e-mail 

office.jn@srbijavode.rs, факсом на број 011/311-94-03 или препорученом пошиљком са повратницом. 

 Уколико се захтев за заштиту права доставља електронским путем или путем факса, исти се 

може доставити радним данима од понедељка до петка, у радно време наручиоца од 7,30h до 15,30h. 

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

радње наручиоца, осим уколико ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права 

наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о 

поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници, најкасније у року од два 

дана од дана пријема захтева. 

 Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 

понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 

стране наручиоца најкасније седам дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чл. 63. ст. 2. ЗЈН указао наручиоцу на 

евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  

 Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 

поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. После доношења одлуке о додели уговора из 

члана 108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне набавке из члана 109. ЗЈН, рок за подношење 

захтева за заштиту права је 10 дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 

истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  

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

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

знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

 Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у 

складу са одредбама члана 150. ЗЈН. 

 Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт;  

2) назив и адресу наручиоца; 

3) податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке;  

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. ЗЈН;  

7) потпис подносиоца. 

 Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење 

захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу 

члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

 1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  

   (1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

   (2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи податак да 

је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум извршења налога.  

   (3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000,00 динара;  

   (4) број рачуна: 840-30678845-06;  

   (5) шифру плаћања: 153 или 253;  

   (6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за заштиту 

права;  

   (7) сврха: ЗЗП; Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А; јавна 

набавка редни број 118/2020; 

   (8) корисник: буџет Републике Србије;  
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   (9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена уплата 

таксе;  

  (10) потпис овлашћеног лица банке, или:  

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе наведене под тачком 1, 

или:  

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, Управе за 

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 

отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор 

(корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање 

и други корисници јавних средстава), или: 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 

који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са законом и другим прописом. 

Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН. 

 

18.        Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна 

Приликом сачињавања понуде за јавну набавку услуга у отвореном поступку јавне набавке – 

Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању Система за обрачун накнаде 

за одводњавање, ЈН број 118/2020, употреба печата није обавезна. 
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VIII МОДЕЛ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА – ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

 

 

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ – ПИСМО 

ДУЖНИК: ____________________________________________  

Седиште: _____________________________________________  

Матични број: ________________________________________  

Порески идентификациони број ПИБ: ___________________  

 

ИЗДАЈЕ  

 

МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ - ПИСМО 

- за корисника бланко сопствене менице – 

 

КОРИСНИК: ЈВП „Србијаводе“ Београд (Поверилац)  

Седиште: Нови Београд, Булевар уметности 2А 

ПИБ: 100283824 

Предајемо Вам 1 (једну) бланко соло меницу, серије ________________ и овлашћујемо ЈВП 

„Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А, ПИБ: 100283824, као повериоца, да 

предату меницу може попунити на износ од највише 10 % од укупне вредности из члана 2. Уговора о 

јавној набавци услуга – Стручна и консултантска подршка у пројектовању, развоју и одржавању 

Система за обрачун накнаде за одводњавање, број ______________ од _____________ 2020. године, без 

ПДВ, за ЈН 118/2020, а по основу гаранције за добро извршења посла, односно којом гарантује уредно 

испуњење свих својих уговорних обавеза и евентуално плаћање уговорне казне.  

Овлашћујемо ЈВП „Србијаводе“ Београд, Нови Београд, Булевар уметности 2А, ПИБ: 

100283824, да може извршити наплату менице, без протеста, безусловно и неопозиво, без трошкова, 

вансудски, са свих рачуна Дужника.  

Овлашћујем банку код које имамо рачун да наплату-плаћање изврши на терет свих наших 

рачуна, а као и да поднети налог за наплату заведе у распоред чекања у случају да на рачуну уопште 

нема или нема довољно средстава или због поштовања приоритета у наплати са рачуна.  

Дужник се одриче права на повлачење овог овлашћења, на опозив овог овлашћења, на 

стављање приговора на задужење и на сторнирање по овом основу за наплату.  

Меница је важећа и у случају да дође до промене лица овлашћеног за заступање и располагање 

средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена, оснивања нових правних субјеката од 

стране Дужника.  

 

Датум и место издавања                М.П.                              Дужник - издавалац  

           овлашћења                                                                               менице 

 

   ____________________________                                       ____________________________  

                                                                                               потпис овлашћеног лица 

Напомена: Менично овлашћење се не доставља уз понуду, већ га доставља само изабрани понуђач уз 

услове из уговора. 

 


