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  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 јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени 

гласник РС”, бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне набавке број Оу. 5/119-2020 од 

30.06.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку Оу. 5/119/1-2020 од 30.06.2020. 

године, припремљена је 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку услуга 

 

ТЕХНИЧКА ПОДРШКА ЗА ORACLE СОФТВЕР  

у отвореном поступку 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и опис услуга, 

начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења и сл. 
4 

III  
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и 

упутство како се доказује испуњеност тих услова 
5 

IV Критеријум за доделу уговора 8 

V Обрасци који чине саставни део понуде 8 

V.1. Образац понуде 9 

V.2. Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 13 

V.3. Образац трошкова припреме понуде 14 

V.4. Образац изјаве о независној понуди 15 

V.5. Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. ЗЈН 16 

VI Модел уговора 17 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 21 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке (119/2020) су услуге – Техничка подршка за Oracle софтвер 

 

2. Назив и ознака из општег речника набавке: 

Одржавање софтвера за информационе технологије – 72267100. 

 

3. Комуникација у поступку јавне набавке 

Комуникација се у поступку јавне набавке одвија писаним путем (са позивом на број и 

предмет јавне набавке), првенствено путем електронске поште, на e-mail office.jn@srbijavode.rs или 

путем поште (на адресу Наручиоца: Булевар уметности 2А,11070 Нови Београд) или факсом (011-

311-94-03), као и објављивањем од стране Наручиоца на Порталу јавних набавки. 
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II ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА), КВАЛИТЕТ, 

КОЛИЧИНА И ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК И МЕСТО ИЗВРШЕЊА И СЛ. 

 

1. Врста, техничке спецификације, квалитет, количина и опис услуга 

Ред. 

бр. 

НАЗИВ УСЛУГЕ 

(подршка за софтвер) 

Јединица 

мере 
Количина 

1. 2. 3. 4. 

1. Oracle Database Standard Edition 2 (CSI: 22495884) CPU 2 

2. Oracle Internet Developer Suite (CSI: 15998939) NUP 1 

3. Oracle Forms and reports services (CSI: 15998939) NUP 20 

4. Oracle Forms and reports services (CSI: 20937371) NUP 20 

5. Oracle Forms and reports services (CSI: 21327243) NUP 10 

6. Oracle Forms and reports services (CSI: 22857046) NUP 20 

 

 Услуге Oracle техничке подршке (Software Update License & Support) према понуди, 

подразумевају: 

- помоћ 24 сата на дан, 7 дана у седмици; 

- приступ на  My Oracle Support – (систем 24 x 7 техничке помоћи на Интернету), 

- телефонску помоћ од 09:00 до 17:00 (тел. бр.: 011 201 6830), 

- могућност пријаве грешке преко My Oracle Support-a, 

- нетехничке услуге за кориснике у нормалном радном времену (нпр. помоћ при идентификацији 

подршке, помоћ при пријављивању на My Oracle Support), 

- нове верзије програма, 

- опште новости о подршци, 

- новости  о избору функционалности, 

- програмске поправке преко My Oracle Support-a, 

- нове верзије документације. 

 

2. Рок извршења 

Време пружања услуге је до 24.07.2021. године. 

 

3. Место извршења 

Услуге се пружају путем портала My Oracle Support, телефонским путем или преко сајта 

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

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

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

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

јавне набавке, доказује на начин одређен 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. 

Даu 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 VI.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, дефинисане 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 није био у блокади претходних шест 

месеци, од дана објављивања позива на 

Порталу јавних набавки. 

Потврда Народне банке Србије о броју дана 

неликвидности 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 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. 

  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, наведних у табеларном приказу додатних услова под редним 

бројем 1. и 2. 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. 
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 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) ЗЈН, 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 дужно 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 

 

Критеријум за оцењивање понуда и доделу уговора о јавној набавци услуга – Техничка 

подршка за Oracle софтвер (ЈН 119/2020) је најнижа понуђена цена. 

Уколико два или више понуђача понуде исту цену, предност ће имати понуда понуђача која 

има дужи рок плаћања. 

Уколико ни након примене горе наведеног резервног елемента критеријума није могуће 

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

жреба. Наручилац ће писмено обавестити све понуђаче који су поднели понуде о датуму када ће се 

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

најнижу понуђену цену. 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) VI.  Модел уговора 

7) 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 – Техничка подршка за Oracle  софтвер  

(ЈН бр. 119/2020)  

 

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 доступни  

 

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 допступни. 
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6. ЦЕНА УСЛУГЕ 

 

Ред. 

бр. 

НАЗИВ УСЛУГЕ 

(подршка за софтвер) 

Јед. 

мере 
Количина 

Цена по 

јед. мере 
УКУПНО 

1. 2. 3. 4. 5. 6. ( 4. x 5.) (дин) 

1. 
Oracle Database Standard Edition 2 

(CSI: 22495884) 
CPU 2  

 

2. 
Oracle Internet Developer Suite (CSI: 

15998939) 
NUP 1  

 

3. 
Oracle Forms and reports services 

(CSI: 15998939) 
NUP 20  

 

4. 
Oracle Forms and reports services 

(CSI: 20937371) 
NUP 20  

 

5. 
Oracle Forms and reports services 

(CSI: 21327243) 
NUP 10  

 

6. 
Oracle Forms and reports services 

(CSI: 22857046) 
NUP 20  

 

 

 

 

Укупна цена без ПДВ-а: 

 

_____________________ динара 

 

Укупна цена са ПДВ-ом: 

 

_____________________ динара 

 

7. РОК ПЛАЋАЊА (не краћи од 15 ни дужи од 45 дана) је: _____ дана од дана издавања рачуна.  

8. РОК ИЗВРШЕЊА: 24.07.2021. године 

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

 

 

Датум                                  ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                 (својеручни потпис) 

 

                  ____________________________ 

               име и презиме штампаним словима 

 

 

 

 

Напомена: Образац понуде понуђач мора да попуни и својеручно 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 сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац 

понуде, у складу са споразумом. 
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V.2.  ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

за јавну набавку услуга – Техничка подршка за Oracle софтвер  

(ЈН бр. 119/2020)  

1. Структура понуђене цене 

Предмет ЈН 

(лиценца) 
Количина 

Јединична 

цена 

без ПДВ-а 

Јединична 

цена 

са ПДВ-ом 

Укупна цена 

без ПДВ-а 

Укупна цена 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 (2x3) 6 (2x4) 

Oracle Database 

Standard Edition 2 

(CSI: 22495884) 

CPU 2 

   

Oracle Internet 

Developer Suite 

(CSI: 15998939) 

NUP 1 

   

Oracle Forms and 

reports services 

(CSI: 15998939) 

NUP 20 

   

Oracle Forms and 

reports services 

(CSI: 20937371) 

NUP 20 

   

Oracle Forms and 

reports services 

(CSI: 21327243) 

NUP 10 

   

Oracle Forms and 

reports services 

(CSI: 22857046) 

NUP 20 

   

 

УКУПНО: 

  

 

 

Датум                                            ПОНУЂАЧ 

 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                 (својеручни потпис) 

 

                  ____________________________ 

               име и презиме штампаним словима 

2. Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

   Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

- у колони 3. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

- у колони 4. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет 

јавне набавке; 

- у колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет јавне набавке и то 

тако што ће помножити јединичну цену без ПДВ-а (наведену у колони 3.) са траженим количинама 

(које су наведене у колони 2.). На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а. 

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

набавке и то тако што ће помножити јединичну цену са ПДВ-ом (наведену у колони 4.) са траженим 

количинама (које су наведене у колони 2). На крају уписати укупну цену предмета набавке са ПДВ. 
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V.3.  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку услуга – Техничка подршка за Oracle  софтвер  

(ЈН бр. 119/2020)  

 

 

 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 ДИН. 

  

  

  

  

  

  

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. 

 

Датум                                  ПОНУЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

                (својеручни потпис) 

 

            ________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 
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Образац V.4 

 

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 услуге – Техничка подршка за Oracle софтвер (ЈН бр.  119/2020), поднео независно, без 

договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум                                  ПОНУЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                          ____________________________ 

              (својеручни потпис) 

 

          ____________________________ 

                   име и презиме штампаним словима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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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 – Техничка подршка за Oracle софтвер (ЈН бр. 119/2020), 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. 

 

 

         Датум                                             ПОНУЂАЧ 

            М. П.  

_____________________________                            ____________________________ 

               (својеручни потпис) 

 

                    _____________________________

               име и презиме штампаним словима 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац се копира у довољном броју 

примерака. 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 – Техничка подршка за Oracle софтвер  

ЈН 119/2020 

 

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 ______________________________ 

_________________________________________________________________________________ ул. 

__________________________________________, матични број: ___________, ПИБ: _____________, 

текући рачун:________________________ које заступа __________________________________ 

 (у даљем тексту: Извршилац) 

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

се уписују сви чланови групе понуђача) 

 

Уговорне стране сагласно константују:  

- да је Наручилац спровео отворени поступак јавне набавке услуга – Техничка подршка за 

Oracle софтвер (ЈН бр. 119/2020); 

- да је Извршилац, на основу позива за подношење понуда, дана ________ 2020. године, 

доставио понуду број _____________________, заведена код Наручиоца под брoj 

_______________________ која се налази у прилогу уговора и чини његов саставни део (у даљем 

тексту: Понуда);  

- да је наручилац уговор о јавној набавци доделио Извршиоцу на основу одлуке о додели 

уговора бр. ____________ од ___________, која је објављена на Порталу јавних набавки дана 

____________; 

-  да Извршилац наступа са подизвођачем: 

1) ______________________________________ са седиштем у ______________________, мат. 

бр. _______________, ПИБ:________________ 

(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), Табела 8.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова и Планом 

јавних набавки ЈВП „Србијаводе“ за 2020. годину, редни број 1.2.14. 

 

Члан 1. 
  Предмет овог уговора је набавка услуга Техничке подршке за Oracle софтвер, у складу са 

Понудом и Техничким карактеристикама (спецификацији) услуга, који су саставни део овог уговора. 

Услуга техничке подршке за Oracle софтвер (Software Update License&Support) из става 1. 

овог члана састоји се од: 

- помоћи коју Извршилац обезбеђује Наручиоцу 24 сата на дан, 7 дана у седмици; 

- приступа на My Oracle Support (систем 24 x 7 техничке помоћи на Интернету); 

- телефонске помоћи Наручиоцу од 09:00 до 17:00 (тел. бр: 011 201 6830); 

- могућности пријаве грешке преко My Oracle Support-а; 

- нетехничке услуге за кориснике у току радног времена Наручиоца (нпр. помоћ при 

идентификацији подршке, помоћ при пријављивању на My Oracle Support); 

- нове верзије програма; 
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- опште новости о подршци; 

- новости  о избору функционалности; 

- програмске поправке преко My Oracle Support –а; 

- нове верзије документације. 

 Наручилац се обавезује да одреди једног или два стручно оспособљена запослена којима ће 

Извршилац пренети суштину извршених промена или побољшања у софтверу, а у циљу његове 

примене. 

 

Члан 2. 

Цена за услуге из члана 1. овог уговора износи ____________________ динара без ПДВ-а, 

односно са урачунатим ПДВ-ом укупно износи ___________________ динара. 

Уговорена цена из става 1. овог члана је фиксна. 

 

Члан 3. 

 Цену из члана 2. овог уговора Наручилац ће исплатити на текући рачун Извршиоца, у року од 

________ дана од дана издавања уредног рачуна. 

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

 

Члан 4. 

Извршилац је дужан да на дан закључења уговора, преда наручиоцу бланко сопствену  

меницу за добро извршење посла, односно испуњење обавеза из уговора, менично овлашћење да се 

меница може наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване 

потписе у банци у којој Извршилац има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена 

меница регистрована у Регистру меница и овлашћења НБС, у висини 10 % од вредности уговора (без 

ПДВ-а), важности 30 дана дуже од дана трајања уговора. 

Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица овлашћеног за заступање. 

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

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

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорених обавеза, важност 

менице мора да се продужи. 

Наручилац ће вратити нереализовану меницу у року од 30 дана од дана извршења свих 

уговрених обавеза. 

 

Члан 5. 

Уколико Извршилац не испуни обавезе преузете овим уговором Наручилац ће наплати 

меницу из члана 4. овог уговора.  

Извршилац не може да одбије извршење уговорне обавезе у случају наплате менице. 

 

Члан 6. 
Услуге се пружају путем портала My Oracle Support, телефонским путем или путем сајта 

MOC. 

Време пружања предметне услуге је до 24.07.2021. године.  

 

Члан 7. 

Извршилац се обавезује да услуге из члана 1. овог уговора изврши стручно и квалитетно, 

уз обавезне консултације са Наручиоцем. 

 Наручилац се обавезује да Извршиоцу плати услугу на уговорени начин, као и да одреди 

лице одговорно да у име Наручиоца врши сталне (усмене и/или писмене) консултације са 

Извршиоцем, периодичну контролу и оцену квалитета вршења услуге, као и да сваки издати рачун 

Извршиоца парафира, чиме потврђује да је услуга која је предмет овог уговора извршена под 

уговореним условима и на уговорени начин. 

 

Члан 8. 

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 
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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 9. 

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 10. 
Свака уговорна страна може раскинути овај уговор у случају неиспуњења обавеза 

предвиђених уговором друге уговорне стране.  

Неиспуњење обавезе постоји кад уговорна обавеза није испуњена или 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). 

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 11. 
У реализацији овог уговора уговорне стране ће поступати са пажњом доброг привредника. 

Сва спорна питања до којих може доћи у примени овог уговора, уговорне стране ће покушати 

да реше споразумно, а уколико у томе не успеју спор ће решити стварно надлежан (Привредни) суд у 

Београду.  

 

Члан 12. 
Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерака, од којих по два за сваку уговорну 

страну.  

 

НАРУЧИЛАЦ  ИЗВРШИЛАЦ  

Д и р е к т о р 

 

 

 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. Обавезно модел уговора попунити и 

потписати, чиме понуђач потврђује да се слаже са моделом уговора.   

 Уколико понуду подноси група понуђача, на предвиђеном месту за уговорне стране 

треба унети податке свих чланова групе понуђача (назив, седиште, ПИБ, матични број, и број 

текућег рачуна код банке, законски заступник или лице овлашћено за потписивање уговора), на за то 
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предвиђеним слободним линијама и дозвољено је ту страницу у коју се уносе податци фотокопирати 

или одштампати бланко у више примерака, па унети податке за све чланове груп.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  

Понуда мора бити састављена на српском језику, у складу са одредбама ЗЈН, захтевима 

наведеним у јавном позиву и конкурсној документацији.   

Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и 

оверен од стране овлашћеног преводиоца. 

 

2. Начин подношења понуда 

Понуда се подноси непосредно или путем поште, у писаном облику, у затвореној (и 

печатираној) коверти или кутији на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара.  

Понуђач може да поднесе само једну понуду, а понуда са варијантама није дозвољена. 

На коверти мора бити наведено: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, 11070 

Ново Београд, са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку услуга – Техничка подршка за Oracle  

софтвер (ЈН бр. 119/2020) - НЕ ОТВАРАТИ”.  
На полеђини коверте или кутије уписује се назив и адреса понуђача и телефон.  

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

групи понуђача и уписују се називи и адреса свих учесника у заједничкој понуди. 

 Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти 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 време пријема понуде.  

2.1. Обавезна садржина понуде 

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

евентуалним изменама и допунама конкурсне документације и сачињава се на обрасцима из 

конкурсне документације или у форми образаца Наручиоца, према елементима који су наведени.   

Понуда, односно Образац понуде, као и други обрасци предвиђени конкусном 

документацијом морају бити потпуни, јасни и недвосмислени и морају бити попуњени читко, 

штампаним словима, хемијском оловком, својеручно потписани од стране овлашћеног лица понуђача 

на месту предвиђеном за потпис (уколико Наручилац није другачије одредио). Уколико је неопходно 

да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из 

конкурсне документације, дужан је да поред такве исправке стави потпис или параф особе или особа 

које су потписале образац понуде.  

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. 

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

самостално), понуђач није у обавези да попуни, потпише и овери.  

Обавезну садржину понуде чине: 

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

- Образац структуре цене, 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, 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. 
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2.2. 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 и седиште подизвођача, уколико ће делимично 

извршење набавке поверити подизвођачу.  

 Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци.  

 Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказ о испуњености обавезних услова на начин  

наведен у делу III конкурсне документације. 

 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. 

2.3. Заједничка понуда  
 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 о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и  

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

 Група понуђача је дужна да достави доказ о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке на начин  наведен делу III конкурсне документације. Додатни услов испуњавају заједно. 

 Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

2.4. Учествовање у заједничкој понуди или као подизвођач 

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

понуди или као подизвођач. У понуди (обрасцу понуде), понуђач наводи на који начин подноси 

понуду, односно да ли подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду 

са подизвођачем. 

2.5. Рок за подношење понуда и отварање понуда 

Понуда се подноси најкасније до 4.08.2020. године, до 10,00 часова (тридесетпрвог дана од 

објављивања позива на Порталу јавних набавки).  

 Јавно отварање понуда ће се спровести истог дана, 4.08.2020. године, са почетком у 10,10 

часова, у просторијама ЈВП „Србијаводе“ Београд, Београд, Булевар уметности 2А, Ново Београд, 

канцеларија 206 на другом спрату.  

Представници понуђача морају имати овлашћење за учествовање у поступку јавног отварања 

понуда, које су у обавези пре почетка поступка јавног отварања понуда, предати Комисији за јавну 

набавку. Овлашћење се доставља у писаној форми и мора бити оверено печатом и потписано од 

стране законског заступника или другог одговорног лица понуђача. У случају да представници 

понуђача не доставе наведено овлашћење, сматраће се да имају статус опште јавности, као и сва 

остала заинтересована лица која присуствују отварању понуда. 

 Уколико отварању присуствује законски заступник понуђача или предузетник, морају имати 

личну карту и извод из Агенције за привредне регистре (фотокопију) којим доказују то својство 

(уколико се не достави извод из АПР Наручилац ће извршити проверу). 

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, по окончању поступка отварања понуда. 

3. 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: Јавно водопривредно 

предузеће „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, 11070 Нови Београд, са назнаком: 
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„Измена/допуна/опозив* понуде за јавну набавку услуга – Техничка подршка за Oracle  

софтвер (ЈН бр. 119/2020)  - НЕ ОТВАРАТИ” (*навести једну од опција). 

 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. 

 

4. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања  

Рок за плаћање не може бити краћи од 15 ни дужи од 45 дана од дана издавања уредне 

фактуре. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс.  
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

 

5. Валута и начин на који треба да буде наведена и изражена цена у понуди 
Цена мора бити фиксна и 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. 

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. 

Уговорене цене су фиксне до краја реализације уговора.  

   

6. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде  
Понуђач може у писаном облику да тражи додатне информације или појашњења у вези са 

припремањем понуде, при чему може да укаже наручиоцу на евентуално уочене недостатке и 

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

понуда.  

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

набавки и на својој интернет страници.  

Захтев за додатним информацијама или појашњењима у вези са позивом и конкурсном 

документацијом може се послати најкасније пет дана пре истека рока за достављање понуда писаним 

путем на електронску адресу наручиоца: office.jn@srbijavode.rs уз назнаку за Комисију за јавне 

набавке и називом и бројем предметне набавке, а уколико заинтересовано лице нема такву могућност, 

захтев може поднети на адресу наручиоца: ЈВП „Србијаводе“ Београд, Булевар уметности 2А, 11070 

Нови Београд, уз назнаку за Комисију за јавне набавке и називом и бројем предметне набавке или 

телефаксом на број 011/3119403. Уколико се достављање врши електронским путем или факсом 

неопходно је прибавити потврду пријема, у складу са чланом 20. став 6. ЗЈН.  

Комуникација се у поступку јавне набавке врши на начин утврђен чланом 20. ЗЈН. 

 

7. 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.  

mailto:office.jn@srbijavode.rs
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Комисија ће исправити износ наведен у понуди у складу са горе поменутом процедуром за 

исправљање грешака и о томе у писаном облику обавестити понуђача. Понуђач је у обавези да 

Комисију у року од 2 радна дана, у писаном облику, обавести да ли прихвата измењени износ у 

понуди. Уколико понуђач не прихвати исправљени износ, његова понуда ће бити одбијена као 

неприхватљива.  

 

8. 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. 

 

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

испуњења обавеза понуђача 

Изабрани понуђач је дужан да на дан закључења уговора преда:  

бланко сопствену меницу за добро извршење посла, менично овлашћење да се меница може 

наплатити, фотокопију картона депонованих потписа лица која имају депоноване потписе у банци у 

којој понуђач има отворене рачуне и потврду пословне банке да је достављена меница регистрована у 

Регистру меница и овлашћења НБС, у висини 10% од вредности уговора (без ПДВ-а), важности 30 

дана дуже од дана трајања уговора. Меница мора бити оверена печатом и потписана од стране лица 

овлашћеног за заступање. 

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.  

Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорених обавеза, важност 

менице мора да се продужи. 

 

10.  Начин и рок за подношење захтева за заштиту права 

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. 

 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 чланом 63. став 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 десет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

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

истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
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 Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 

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

захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

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

складу са одредбама члана 150. овог 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 119/2020; 

(8) корисник: буџет Републике Србије;  

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, 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  

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

 

11.    Обавештење да приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна  
Понуђач није у обавези да користи печат приликом сачињавања понуде за јавну набавку услуга 

– Техничка подршка за Oracle софтвер, ЈН редни број 119/2020. 

 

 

 

 

 


