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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. Гл. РС” бр. 124/2012, 14/2015 и 
68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 
документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 
(„Сл. Гл. РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке мале вредности 
број 01-1/98 од 06.02.2019. године  припремљена је: 

 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности услуга – одржавање базе података и 

софтвера за високошколску установу ЈН бр. 2/2019 

 
 
Конкурсна документација садржи: 
 

Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 3 

 
 

III 

Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина и 
опис добара, радова или услуга, начин спровођења 
контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 
извршења, место извршења или испоруке добара, 
евентуалне додатне услуге и сл. 
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IV 

Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 
76. Закона и упутство како се доказује испуњеност тих 
услова 
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IV 
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IV 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац:  
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије  
Адреса: 11000 Београд, Здравка Челара 16.  
Интернет страница: www.ict.edu.rs  
 

 

2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у 
складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 

3. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке мале вредности број 2/2019 је набавка услуга  – 
одржавање базе података и софтвера за високошколску установу . 
 

 

4. Контакт (лице или служба)  
Лице за контакт: мр Никола Славковић, помоћник директора 
Е - mail адреса: nabavke@ict.edu.rs  
Факс: 011/ 3290-828 
 
 
 
 
 

 
II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 
 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке бр. 2/2019 су услуге – одржавање базе података и 
софтвера за високошколску установу, назив из општег речника набавке: 
Програмски пакет за образовање, ознака из општег речника набавке 48190000-6. 

 

2. Партије: ова јавна набавка није обликована по партијама 
 
 

 

 
 
 

http://www.ict.edu.rs/
mailto:nabavke@ict.edu.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА 
КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 
ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

 

Техничка спецификација: 
 
 
База података и софтвер за високошколску установу морају да имају следеће 
функционалности односно могућности: 
1) Рад са уписним роковима и пријемним испитима: 

a) подршка за више истовремених уписних рокова (пријемних испита) по 
типовима студија или студијским програмима 

b) евидентирање пријављених кандидата, коришћење читача за личне карте, 

c) аутоматско прегледање и оцењивање тестова коришћењем оптичког 
препознавања, 

i) подршку за пријемни испит са више различитих тестова, 

ii) препознавање варијанте теста, 

iii) препознавање шифре кандидата, 

iv) препознавање одговора кандидата и оцењивање по задатим 
критеријумима, 

d) евидентирање успеха на деловима пријемног испита који немају форму 
теста, 

e) прављење ранг листе кандидата за упис, 

f) обављање уписа са прозивањем кандидата са ранг листе уз евиденцију 
преосталих места, 

g) обављање уписа кандидата са ранг листе без прозивања кандидата, 

2) Рад са студијским програмима и предметима: 

a) додавање нових студијских програма и њихових верзија на различитим 
типовима студија, 

b) додавање изборних модула у оквиру студијских програма, 

c) додавање предмета и њихових верзија, 

d) повезивање предмета и њихових верзија са модулима односно студијским 
програмима 
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e) могућност дефинисања описних оцена за поједине предмете, 

f) могућност дефинисања предмета за које студенти не полажу испит у 
испитном року 

i) нпр. за предмете као што су Стручна пракса, Самостални истраживачки 
рад, Пројекат, приликом уписа оцене уноси се датум за сваког студента и 
бира се наставник који потписује оцену. 

3) Рад са студентима: 

a) упис студената (додавање нових студената) 

i) упис пријављених кандидата у уписном року, 

ii) подршка за упис ван уписног рока (промена плана студија, промена 
студијског програма, паралелно студирање и слично) 

iii) коришћење читача личних карти приликом уписа, 

b) евидентирање уписаних школских година, и аутоматско дефинисање битних 
података приликом уписа школске године: 

i) статуса финансирања студента на основу ранг листе за финансирање из 
буџета, 

ii) године студија у коју се студент уписује не основу броја остварених 
ЕСПБ бодова, 

iii) бројање година студирања, 

iv) проверу задужења и уплата и могућност преноса дуга или преплате у 
наредну школску годину, као и вођење евиденције о преносу дуга или 
преплате, 

c) пријаву обавезних и изборних предмета и евиденција по школским 
годинама, 

d) евидентирање и израчунавање школарине и свих других задужења 
студената по школским годинама и типовима задужења (испити, молбе, и 
слично, по ценовнику), 

e) евидентирање признатих предмета (испита), 

f) евидентирање предиспитних обавеза студената,  

g) евидентирање уплата од стране студената по школским годинама са 
произвољном динамиком односно ратама, 

h) ослобађања студената од задужења по школским годинама: процентуално, 
по износу, по ставкама или комбинација наведеног, 

i) онемогућавање пријаве ипита у зависности од неизмирених обавеза:  

i) школарине, осталих задужења или укупног задужења 

ii) по проценту плаћених обавеза, укупне уплате или укупног дуга 

iii) независно дефинисање критеријума за сваки испитни рок, 

iv) универзална провера критеријума у било којем тренутку у којем се 
пријављује испит зависно од дефинисаних датума (задатих датума за 
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испитни рок, датума када су настала задужења студента и датума када 
су извршене уплате), 

j) подршка за попуњавање података у матичним књигама на основу података 
о студенту из базе података, 

k) евидентирање завршних радова, тема завршних радова и комисија, 

l) штампање диплома, додатка дипломи, уверења, потврда, 

i) могућност кастомизације уверења и потврда 

m) евиденција издатих диплома и исправа, као и поништених и дупликата, 

n) подршка за паралелно студирање: 

i) избор предмета у школској години за сваки од студијских програма, 

ii) школарина за заједничи предмет на различитим студијским програмима 
се плаћа само на једном студијском програму, 

iii) положен испит из заједничког предмета се евидентира на оба студијска 
програма, 

o) подршка за факултативне предмете (предмете који не припадају студијском 
програму или модулу студента, а које студент може да одабере и полаже, и 
који се евидентирају али не улазе у услов за завршетак студија), 

p) аутоматско повезивање - евидентирање свих "картона студента" за једну 
особу: паралено студирање, студирање на различитим типовима студија 
током времена, 

q) евидентирање различитих напомена у вези студента по школским 
годинама. 

4) Рад са испитима: 

a) дефинисање и додавање испитних рокова,  

b) пријава испита студената по испитним роковима,  

c) могућност да студенти који имају пријављене различите верзије истог 
предмета буду на истом или раздвојеном записнику за полагање испита, 
односно записнику за предиспитне обавезе 

d) могућност да за исту верзију предмета постоји више различитих записника 
за испит односно предиспитне обавезе за случај да се држи више курсева 
из истог предмета од стране истог или различитих наставника и могућност 
повезивања студената са записником на основу курса који је слушао, или 
избор записника приликом пријаве испита. 

e) могућност аутоматске пријаве испита за први испитни рок после завршене 
наставе из предмета свим студентима који су испунили предиспитне 
обавезе,  

f) упис оцена по записницима за испите,  

g) штампање записника за испите без оцена и са уписаним оценама. 

5) Евидентирање наставе: 

a) евидентирање курсева и група студената по предметима и типовима 
наставе,  
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b) евидентирање наставних јединица по предметима,  

c) евидентирање одржане наставе, 

i) откривање преклапања наставе по просторијама или наставницима. 

6) Приступ бази података преко Интернета од стране студената: 

a) аутоматско отварање налога за приступ бази података за студенте 
приликом уписа, 

b) приступ свим својим подацима који постоје у бази података (лични подаци, 
школске године, школарине и задужења, уплате, пријављни предмети и 
испити и постигнут успех), 

c) акције које студент спроводи у интервалу времена у којем је 
функционалност активирана: 

i) пријава изборних модула, 

ii) пријава предмета по школским годинама, 

iii) пријава испита, 

iv) пријава курса у случају да постоји више курсева из истог предмета и да 
је студенту дозвољено да бира курс који ће да похађа. 

7) Тестирање студената: 

a) подршка за различите типове питања: 

i) избор једног или више тачних одговора од више понуђених одговора,  

ii) уписивање одговора, односно резултата, на постављено питање 
(оцењује се поређењем са тачним одговором - резултатом),  

b) распоређивање питања у различит - случајни редослед у оквиру теста, а 
такође и понуђених одговора у оквиру питања,  

c) контрола тестова на основу редног броја рачунара (студенти који седе за 
суседним рачунарима не могу радити исти тест), 

d) дефинисање интервала времена у којима су поједини тестови активни,  

e) идентификацију и аутентификацију студената приликом покретања теста,  

f) онемогућавање коришћења других апликација на рачунару у току израде 
теста, копирање и записивање питања (нпр. са Copy или PrintScreen, или на 
други начин) и размену са другим студентима између умрежених рачунара, 

g) дефинисање и одбројавање времена за израду теста за сваког студента и 
прекидање израде теста по истеку времена,  

h) аутоматско оцењивање теста.  

8) Штампање извештаја и попуњавање формулара: 

a) записници за: 

i) предиспитне обавезе 

ii) испите 

b) уверерње о положеним испитима, 

c) уверерње о дипломирању, 
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d) попуњавање формулара за матичну књигу, 

e) попуњавање формулара за додатак дипломи, 

f) попуњавање формулара за диплому, 

g) статистике о пролазности студената: 

i) по испитима и предметима у једном или више испитних рокова, 

ii) по предметима у току школске године. 

 

Одржавање базе података и софтвера за високошколску установу подразумева: 

1) додавање нових функционалности или промену постојећих функционалности 
због усклађивања Софтвера са променама Закона у високом образовању и 
других прописа и правила у високом образовању, 

2) додавање нових функционалности или промену и усавршавање постојећих 
функционалности на захтев Наручиоца, 

3) отклањање евентуалних скривених недостатака или грешака, 

4) пружање теничке подршке или помоћи у вези базе података и софтвера за 
високошколску установу и то путем телефона, емаил-а, преузимањем команди 
над рачунаром Наручиоца коришћењем ВПН или долазак у просторије 
Наручиоца ако је то неопходно,  

5) обуку запослених Наручиоца који који користе софтвер. 

 

Временски период трајања одржавање базе података и софтвера за 
високошколску установу је 12 месеци. 

 

 

Напомена: 
У понуди треба навести месечни број радних сати програмера које понуђач 
гарантује, а који улазе у цену редовног месечног одржавања у случају да је 
потребно додавање нових функционалности или промена и усавршавање 
постојећих функционалности. 

 

Понуђене услуге које су предмет набавке морају обавезно одговарати техничкој 
спецификацији која је саставни део конкурсне документације. 

У случају сумње да понуђене услуге задовољавају тражене карактеристике, 
наручилац, у фази стручне оцене понуда, може од понуђача да захтева да 
достави опис производа или да изврши тестирање самог софтвера у 
просторијама наручиоца, како би се установила усаглашеност са техничком 
спецификацијом. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. 

ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 
УСЛОВА 

 
 

1. УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. 
ЗАКОНА 

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

који испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке 
дефинисане чл. 75. Закона, и то: 
 

1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 
 

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

 
3) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у 

складу са прописима Републике Србије или стране државе када има 
седиште на њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

 
4) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је 

поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 
и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 
 

 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 

ЧЛАНА 76. ЗАКОНА 
 

2.1. Поред обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, понуђач 
је дужан да испуни и додатне услове, и то: 
 

1) Да има радно ангажовано минимум једно лице са високим 
образовањем (дипломирани или мастер) из области техничко – 
технолошког и/или природно - математичког поља. Наведено лице, 
одговорно за инсталацију и одржавање базе и софтвера који су 
предмет јавне набавке мора имати минимум један реализован 
пројекат чија је тема одржавање база и софтвера у високом 
образовању  (самостално или као члан тима на пројекту). 
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3. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 
1) Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем 
Изјаве понуђача о испуњености услова из члана 75. закона која је 
саставни део конкурсне документације, а којом под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 
поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 
документацијом. 
 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и 
оверена печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у 
регистар као лице овлашћено за заступање, потребно је уз понуду 
доставити овлашћење за потписивање. 
 
2) Испуњеност додатних услова понуђач доказује достављањем следећих 

докумената: 
a. копије уговора о раду или други доказ радног ангажовања; 
b. доказ о стручном образовању – копија диплиме високошколске 

установе, 
c. оверена изјава референтног нарчиоца (Образац 6). 

 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, 
чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или 
оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова.  

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, 
не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 
Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 
интернет страницама надлежних органа. 

 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне 
регистре не морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1. до тачке 4, који 
су јавно доступни на интернет страници Агенције за привредне регистре – 
Регистар понуђача. 

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. 
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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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4. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. 
ЗАКОНА 

 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 
О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. ЗАКОНА У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 
     
 

И З Ј А В У 
 

Понуђач   ___________________________________________________________ 
[навести назив понуђача] 

 
 у поступку јавне набавке услуга – одржавање базе података и софтвера за 
високошколску установу  ЈНМВ број 2/2019, испуњава све услове из чл. 75. 
Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 
јавну набавку, и то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре; 

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

4) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине и нема забрану обављања делатности која је на снази у 
време подношења понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. 
ЗЈН). 

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

 
Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а да додатне 
услове испуњавају заједно.  
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5.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ОБАВЕЗАМА ПОДИЗВОЂАЧА О 
ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. ЗЈН 
 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник подизвођача, 
дајем следећу 

И З Ј А В У 
 

Подизвођач 
__________________________________________________________________ у 
поступку јавне набавке Одржавање базe података и софтверa за 
високошколску установу број 2/2019, испуњава све услове из чл. 75. ЗЈН, 
односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 
набавку, и то: 
 

1) Подизвођач је регистрован код надлежног органа, односно уписан у 
одговарајући регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН); 

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да нису 
осуђивани за кривична дела против привреде, кривична дела против 
животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН); 

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

4) Подизвођач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине 
и нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 
понуде за предметну јавну набавку (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

 
Датум         Понуђач 

М.П. 
______________________    ______________________ 

 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора 
бити потписана од стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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6. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ РЕФЕРЕНТНОГ НАРУЧИОЦА 

 

 

Наручилац:  _____________________________  

Адреса:  ________________________________  

Контакт особа:  __________________________  

Контакт телефон:  ________________________  

 

 

И З  А В А 

о успешно извршеним услугама 

 

 

Овом изјавом потврђујемо да је понуђач 
_____________________________________________________________________  

из ___________, у периоду од _________. године до  ____________. године, по 
уговору број __________, од ___________. године, успешно реализовала услугу 
_____________________________________________________________________ 
за потребе наше установе.  

Предмет ове услуге је инсталација и/или одржавање база и софтвера за потребе 
наше установе. 

У реализацији наведеног посла, као стручно лице учествовао је 
_________________________________, по струци __________________________ .  

Посао је извршен квалитетно и у свему према нашим захтевима из уговора. 

 

 

 

Датум        Одговорно лице 
М.П. 

______________________    ______________________ 
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 
 
Понуда се попуњава читко и неизбрисивим мастилом. Понуђач доставља понуду у 
писаном облику. Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној 
документацији. Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који 
морају да буду њихов саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено 
лице Понуђача исте потписује и оверава печатом. 
 
Потписивањем понуде Понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и 
прихватио све услове из конкурсне документације. 
 
Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне 
документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити 
печатом и потписом одговорног лица. 
 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 
кутији, затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу 
утврдити да се први пут отвара. 
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да 
се ради о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој 
понуди. 
 
Понуду доставити на адресу: Висока школа струковних студија за информационе 
и комуникационе технологије“ Београд, ул. Здравка Челара 16. са назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку услуга - одржавање базе података и софтвера за 
високошколску установу  ЈНМВ бр. 2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ”.  
 
Понуде за сваку партију се достављају у одвојеним ковертама. 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 
21.02.2019. године до 13:30 часова без обзира на начин на који се доставља.  
Јавно отварање понуда биће истог дана  21.02.2019. године у 14:00 часова тј. 
одмах по истеку рока за подношење понуда у просторијима Школе, адреса:  
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије“, 
11000 Београд,  Здравка Челара 16. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се 
понуда налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде 
према редоследу приспећа. Уколико је понуда достављена непосредно наручилац 
ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему наручилац ће 
навести датум и сат пријема понуде.  
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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 биће враћена понуђачу неотворена са 
назнаком „неблаговремено“. 
   
Понуда мора да садржи: 
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан: 

 Образац понуде; 

 Образац структуре понуђене цене; 

 Модел уговора, обавезно потписан од стране понуђача и оверен печатом; 

 Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне 

набавке - чл. 75. ЗЈН; 

 Уговор о раду или други доказ радног ангажовања за стручно лице; 

 Изјава референтног наручиоца о извршеним услугама; 

 Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку 

јавне набавке - чл. 75. (уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем); 

 Образац изјаве о праву интелектуалне својине у поступку јавне набавке; 

 Образац изјаве о независној понуди; 

 Образац трошкова припреме понуде; 

 Споразум о заједничком извршењу јавне набавке (достављају само 

понуђачи који подносе заједничку понуду). 

 ПП Образац, који се лепи на лице коверте или кутије у којој је понуда. 

 
3. ПАРТИЈЕ: Ова јавна набавка није обликована по партијама 
 
 

4.  ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
 

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 

У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове своју 
понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа 
накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: Висока школа 
струковних студија за информационе и комуникационе технологије“, 11000 
Београд,  Здравка Челара 16,  са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку услуга – одржавање базе података и софтвера 
за високошколску установу ЈНМВ бр. 2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку услуга – набавка базе података и софтвера за 
високошколску установу ЈНМВ бр. 2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку услуга – одржавање базе података и софтвера 
за високошколску установу ЈНМВ бр. 2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – одржавање базе података и 
софтвера за високошколску установу ЈНМВ бр. 2/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 
понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о 
групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ 
ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 

 

6.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 
 
За ставку “Лиценца”, наведену у обрасцу структуре понуђене цене (Образац у 
поглављу IX ове конкурсне документације) рок плаћања је 45 дана од завршетка 
свих послова везаних за ставку “Лиценца” на основу документа који испоставља 
понуђач, а којим је потврђено да је обављена инсталација софтвера и издавања 
рачуна. 

За ставку “Редовно месечно одржавање” наведену у обрасцу структуре понуђене 
цене (Образац у поглављу IX ове конкурсне документацијe) рок плаћања је 45 
дана од издавања рачуна од стране понуђача за претходни месец. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
Добављач доставља рачун Наручиоцу путем поште или предајом у згради Високе 
школе струковних студија за информационе и комуникационе технологије, 
Здравка Челата 16, Београд. 

6.2. Захтеви у погледу гарантног рокa 

Гаранција за исправан рад Базе података и софтвера за високошколску 
установу не може бити краћа од 12 месеци од дана када су завршени сви 
послови у вези инсталације софтвера и пуштања у рад. 

6.3. Захтев у погледу рока испоруке  

Рок испоруке услуга, односно завршетак свих послова у вези инсталације и 
пуштања у рад софтвера не може бити дужи од седам дана од дана закључења 
уговора. 
Базу података и све припадајуће компоненте софтвера понуђач поставља на 
сервере и рачунаре наручиоца који се налазе у просторијама наручиоца на 
адреси: Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе 
технологије, Здравка Челара 16, Београд. 

6.4. 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. 
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Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 
понуду. 
 
7. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА 
У ПОНУДИ 
 
Цена мора бити исказана у динарима. 
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену (збир цена по јединици 
мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 
У обрасцу структуре цене, понуђач је дужан да наведе цене у динарима по свим 
траженим позицијама. 
 
Укупна понуђена цена (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ-а и са 
ПДВ-ом исказана у обрасцу понуде, мора бити иста као укупна понуђена цена 
(збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом исказана у 
обрасцу структуре цене. 
 
У цену је урачуната цена лиценце и инсталације софтвера, односно свих послова 
које понуђач треба да обави једнократно а који су потребни да би база података и 
софтвер за високошколску установу почели да се користе, као и цена редовног 
месечног одржавања. 
 
Уговорена цена је фиксна и не може се мењати за време периода важења 
уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у 
складу са чланом 92. ЗЈН. 
 
 
8. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 
РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
 

 
Изабрани понуђач је дужан да достави: 
 
За обезбеђење испуњења уговорних  обавеза, изабрани понуђач, биће у обавези да, у 
року од 8 дана од дана потписивања уговора о јавној набавци, достави Наручиоцу 
оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, прописно потписану и 
оверену са копијом депо картона, потврдом о регистрацији менице у регистру 
Народне банке Србије и овлашћењем за попуну менице насловљеним на Висока 
школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије, са 
клаузулом „без протеста“, у износу од 10% од вредности понуде  са обрачунатим ПДВ-
ом, са роком важности 30 дана дужим од уговореног рока за коначно извршење 
уговорних обавеза.  
Изабрани понуђач, биће у обавези да, приликом примопредаје добара која су предмет 
набавке, достави Наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу за отклањање 
недостатака у гарантном року, прописно потписану и оверену са копијом депо 
картона, потврдом о регистрацији менице у регистру Народне банке Србије и 
овлашћењем за попуну менице насловљеним на Висока школа струковних студија 
за информационе и комуникационе технологије, са клаузулом „без протеста“, у 
износу од 10% од вредности понуде  са обрачунатим ПДВ-ом, са роком важности 30 
дана дужим од уговореног гарантног рока.   
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1) Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
важност менице за добро извршење посла мора да се продужи. Наручилац ће 
уновчити меницу за добро извршење посла у случају да понуђач не буде извршавао 
своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором или их изврши 
делимично, уколико понуђач касни са извршењем уговорених обавеза или уколико 
ангажује као подизвођача лице које није навело у понуди.  

2)  

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

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

Наручилац је дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у 
понуди које је као такве у складу са законом  понуђач означио у понуди, одбије 
давање информације која би значила повреду поверљивости података добијених 
у понуди, чува као пословну тајну имена заитересованих лица, понуђача као и 
податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у горњем десном углу 
садрже назнаку „ПОВЕРЉИВО“. Ако се поверљивим сматра само одређени 
податак у документу , поверљив део мора бити подвучен црвено а у истом реду уз 
десну ивицу мора бити стављена ознака „ПОВЕРЉИВО“. Наручилац не одоговара 
за поверљивост података који нису означени на наведени начин. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и 
други подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и 
рангирање понуде. 

 
 
10. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 
ПОНУДЕ 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем поште на адресу наручиоца, 
електронске поште на e-mail nabavke@ict.edu.rs  тражити од наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније 5 дана 
пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити 
на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници.  
Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 
2/2019”. 
Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре 
истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда 
и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  
По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења 
нити да допуњује конкурсну документацију.  

mailto:nabavke@ict.edu.rs
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Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде 
телефоном није дозвољено.  
Комуникација у поступку јавне набавке врши се искључиво на начин одређен 
чланом 20. Закона. 
 
11. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И 
КОНТРОЛА КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  
 
После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у 
писаном облику захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код 
понуђача, односно његовог подизвођача (члан 93. Закона).  
 
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац 
ће понуђачу оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да 
омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
 
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
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.  
Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не 
смеју тражити, нудити или дозволити промене у понуди. 
 
Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде 
који су од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену 
којом би се понуда која је неодговарајућа или неприхватљива учинила 
одговарајућом односно прихватљивом. 
 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву.  
 
12. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 
ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно заинтересовано лице, 
који има интерес за доделу уговора у поступку јавне набавке и који је претрпео 
или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама 
овог закона. 
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено 
доставља Републичкој комисији.  
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 
против сваке радње наручиоца. 
 
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 
подношење понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако 
је примљен од стране наручиоца најкасније три дана пре истека рока за 
подношење понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац 
захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао наручиоцу на 
евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 
 
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. закона. 
 
Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два 
дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
 
Захтев за заштиту права 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. овог закона;  
7) потпис подносиоца.  
 

Ако поднети захтев за заштиту права не садржи све обавезне елементе 
наручилац ће такав захтев одбацити закључком. Закључак наручилац доставља 
подносиоцу захтева и Републичкој комисији у року од три дана од дана доношења. 

Против закључка наручиоца подносилац захтева може у року од три дана од 
дана пријема закључка поднети жалбу Републичкој комисији, док копију жалбе 
истовремено доставља наручиоцу.* 

Такса за подношење захтева износи 60.000 динара и уплаћује се на 
следећи начин: 
Рачун: 840-30678845-06; 
Сврха: ЗЗП, назив наручиоца, број и ознака ЈН; 
Позив на број: Број и ознака ЈН. 
 
13. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор 
најкасније у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права из члана 149. Закона.  
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У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 
2. тачка 5) Закона.  
 
14. КОРИПШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА И ОДГОВОРНОСТИ 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. 
 
15. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 
 
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три 
године у поступку јавне набавке: 

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

2) учинио повреду конкуренције 

3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио 

да закључи уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ у складу са чланом 82. 
став 3. Закона о јавним набавкама, који потврђује да понуђач није испуњавао 
своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним набавкама који су се 
односили на исти предмет набавке, за период од претходне три године. 
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. 
Закона о јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који је закључио 
и други наручилац ако је предмет јавне набавке истоврстан. 
 
16. ПЕРИОД ЗА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР 
Уговор се закључује на период од 12 месеци од дана обостраног потписивања. 
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VI ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ 

КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И 
МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВЕКИ ЕЛЕМЕНТ 

КРИТЕРИЈУМА 
 
  
 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа 
понуђена цена“. 
 
 
19. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОГА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 
УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ 
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија 
биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио најкраћи рок испоруке. 
 
У случају истих понуђених рокова испоруке као најповољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача који је понудио боље услове редовног одржавања односно 
већи месечни број радних сати програмера за додавање нових функционалности 
или уношење измена у софтвер који је укључен у понуђену цену редовног 
одржавања. 
 
 
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 исти рок испоруке и исте услове одржавања. 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. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
 
Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку услуга - 
одржавање базе података и софтвера за високошколску установу , ЈНМВ број 
2/2019, којом се обавезујемо да квалитетно извршимо све обавезе у вези 
предмета набавке, у складу са наведеним условима из конкурсне документације, 
поштујући све важеће прописе и стандарде.   
 
 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 
 

Матични број понуђача: 
 
 
 

Порески идентификациони број 
понуђача (ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 
 

 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 
 
 
 

Телефакс: 
 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 
 

Лице овлашћено за потписивање 
уговора 

 
 
 

 

 
2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  
 

А) САМОСТАЛНО 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о 
подизвођачу, уколико се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 
свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача 

 

 
3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  
  

1) Назив подизвођача: 
 
 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 
 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача: 
 
 

 
 

Адреса: 
 

 
 

 
Матични број: 

 

 
 

 
Порески идентификациони број: 

 

  
Име особе за контакт: 

 

 Проценат укупне вредности 
набавке који ће извршити 
подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  
понуду са подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном 
броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
 
Проценат укупне вредности јавне набавке који понуђач поверава подизвођачу, 
не може бити већи од 50%, односно, ако понуђач поверава извршење јавне 
набавке већем броју подизвођача, проценат укупне вредности које понуђач 
поверава подизвођачима (збирно за све подизвођаче), не може бити већи од 
50%. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
  

1) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 
 

2) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 
 

3) 
Назив учесника у заједничкој 
понуди: 

 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 Име особе за контакт: 
 
 

Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој 
понуди од места предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац 
копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача 
који је учесник у заједничкој понуди 
.
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: УСЛУГА – Одржавање базе података и 
софтвера за високошколску установу 
 

Укупна цена без ПДВ-а  
 

ПДВ 
 

Укупна цена са ПДВ-ом 
 

Рок и начин плаћања 
 

Рок важења понуде 
 

Рок испоруке / инсталације 
 

Гарантни рок  
 

 
 
 
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме 
потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. Уколико 
понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 
образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или 
група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, 
потписати и печатом оверити образац понуде. 
 

Датум         Понуђач 
М.П. 

______________________     ______________________



28 

 

 
VIII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНE 

 
 
  
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ  ЦЕНА (1+2+3+4)  
 
 

Предмет ЈН 
Коли-
чина 

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 6 

Лиценца 1     

Редовно месечно 
одржавање 

12     

Укупно:   

 

Број радних сати програмера у току једног месеца за додавање нових 
функционалности или уношење измена у софтвер а који који су 

укључени у цену редовног месечног одржавања: 

 

 

 

 
 

Датум         Понуђач 
М.П. 

______________________     ______________________ 
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Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 ред “Лиценца” треба да садржи укупну цену лиценце за коришћење и цену 
инсталације софтвера, односно свих послова које понуђач треба да уради 
једноктатно приликом постављања и оспособљавања за коришћење базе 
података и софтвера за високошколку установу на серверима и рачунарима у 
просторијама наручиоца у току трајања уговорне обавезе; 

 ред “Редовно месечно одржавање” треба да садржи цену за све послове које 
понуђач ради у оквиру предвиђеног редовног месечног одржавања у току 
трајања уговорне обавезе; 

 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, ред “Укупно”; 

 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-ом, ред “Укупно”. 
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IX  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О ПРАВУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ 
 

 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник понуђача, 
дајем следећу 

 
И З Ј А В У 

 
 

Понуђач 
____________________________________________________________________ у 
поступку јавне набавке “Одржавање базе података и софтвера за 
високошколску установу” број 2/2019 гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине над свим компонентама софтвера које су саставни део 
понуде. 
 
 
 
 
 
 

Датум         Понуђач 
М.П. 

______________________    ______________________ 
 

 

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и 
оверена печатом, на који начин сваки понуђач из групе понуђача изјављује да 
ималац права интелектуалне својине над свим компонентама које нуди.  
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X МОДЕЛ УГОВОРА 

 

 

О набавци услуга - ОДРЖАВАЊЕ БАЗЕ ПОДАТАКА И СОФТВЕРА ЗА 
ВИСОКОШКОЛСКУ УСТАНОВУ  

Закључен између: 

1. Високе школе струковних студија за информационе и комуникационе 
технологије, са седиштем у Београду, улица Здравка Челара бр. 16, ПИБ 
102693219, матични број 17459023, коју заступа директор др Горан Зајић (у даљем 
тексту: Наручилац) и 

 

2. _______________________________________, са седиштем у 
_______________, улица ____________________, ПИБ __________, матични број 
__________, које заступа _________________________, директор (у даљем тексту 
Добављач). Број текућег рачуна Добављача _________________________, код 
банке ____________________________. 

 

Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или 

члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор. 

 

Уговорне стране сагласно констатују да је 

- Наручилац спровео поступак јавне набавке мале вредности ради набавке 
услуге – “Одржавање базе података и софтвера за високошколску установу” 
за период од 12 месеци, број набавке 2/2019 од 06.02.2019. године.  

- Добављач у својству Понуђача доставио своју Понуду бр. _______ од 
_______________ 2019. године, која је заведена код Наручиоца под бројем 
_________ од ______________ 2019. године (у даљем тексту: Понуда) и саставни 
део је овог Уговора; 

- да је Наручилац својом Одлуком број _______________од ____2019. 
године доделио Уговор о јавној набавци Добављачу. 

По спроведеном поступку уговорне стране су се сагласиле о следећем: 

Предмет уговора 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је набавка услуга - “Одржавање базе података и 
софтвера за високошколску установу” за период од 12 месеци, у свему према 
техничкој спецификацији из конкурсне документације Наручиоца и прихваћеној 
Понуди Добављача, који чине саставни део Уговора и представљају његову 
недељиву целину. 

Добављач се обавезује: 
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1) да испоручи Наручиоцу базу података и софтвер за високошколску 
установу (у даљем тексту Софтвер) како је то дефинисано техничком 
спецификацијом у року од ___ (словима: ___________) календарска дана, почев 
од дана закључења Уговора, 

2) да Софтвер буде одговарајућег квалитета, у складу са прописима, 
правилима професије, стандардима и нормативима за ову врсту набавке, 

3) и врши редовно одржавање Софтвера, одосно надоградњу или 
поправљање постојећих функционалности и другу техничку подршку у периоду од 
12 месеци како је то предвиђено техничком спецификацијом Наручиоца, 
прихваћеном Понудом Добављача и овим уговором.  

Цена 

Члан 2. 

На основу прихваћене понуде Добављача уговарачи утврђују јединичну цену 
за испоруку Софтвера - лиценце у износу од _____ (словима: ____________) 
динара без ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом _____ (словима: ____________) 
динара, јединичну цену за редовно месечно одржавање _____ (словима: 
____________) динара без ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом _____ (словима: 
____________), и укупну вредност уговора у износу од _______ (словима: 
____________) динара без ПДВ-а, а са урачунатим ПДВ-ом ______ (словима: 
____________) динара. 

Цена из става 1. овог члана обухвата закуп права на коришћење Софтвера 
односно лиценцу, у дужини трајања од 12 месеци, инсталацију Софтвера и 
достављање неопходне техничке документације потребне за практичну примену 
Софтвера, право на све нове верзије Софтвера у току трајања лиценце као и све 
зависне трошкове везане за извршење предмета Уговора, као и 24/7 
сертификовану техничку подршку од стране Добављача Софтвера путем 
телефона, e-mail-a, удаљеним приступом путем Интернета, а током трајања 
лиценци, као и у случају немогућности да се пружањем техничке подршке на 
наведену начин отклони настали проблем у имплементацији софтвера, трошкове 
доласка на лице места (локација Научиоца). 

Уговорена цена је фиксна и не може се мењати. 

Плаћање 

Члан 3. 

Након испоруке Софтвера Наручиоцу, у складу са чланом 1. Уговора, 
Добављач доставља рачун за лиценцу. Рачун се доставља овлашћеном лицу 
Наручиоца. Уз рачун за испоруку Софтвера – лиценцу, Добављач доставља 
записник из члана 4. Уговора. 

Након испоруке Софтвера Наручиоцу и достављеног записник из члана 4. 
Уговора Добављач доставља рачуне за редовно месечно одржавање након истека 
месеца за који се рачун доставља. 

Наручилац има обавезу да изврши плаћање испостављеног рачуна сагласно 
Закону о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. гл. РС” бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017), у року од најкасније 45 (словима: 
четрдесетпет) календарских дана, од дана пријема ваљано сачињеног рачуна. 
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Плаћање се врши уплатом на рачун Добављача број 
_________________________ који се води код 
____________________________________ банке. 

Пријем предмета набавке 

Члан 4. 

Након испоруке Софтвера, сачињава се записник који овлашћени 
представници Наручиоца и Добављача састављају и потписују. Наручилац се 
обавезује да одреди овлашћено лице које ће обављати контролу испорученог 
Софтвера и оверу записника и о томе писмено извести Добављача у року од три 
дана од дана потписивања овог Уговора од стране уговорних страна. 

Квалитет 

Члан 5. 

За квалитет Софтвера из члана 1. Уговора гарантује и одговара Добављач, 
који Наручиоцу гарантује да потпуно одговара свим техничким описима, 
карактеристикама и спецификацијама датим у оквиру конкурсне документације 
Наручиоца и прихваћеној Понуди Добављача, као и релевантним домаћим и 
међународним стандардима. 

Контролу квалитета вршиће овлашћено лице Наручиоца из члана 1. Уговора. 

Добављач гарантује Наручиоцу потпуну техничку изводљивост и техничку 
употребљивост Софтвера 

Добављач даје гарантни рок за предмет овог Уговора, уз рок који износи 
______________ (словима: _______________________) месеци, од дана 
потписивања записника о извршеној испоруци предметних лиценци. 

Одговорност уговорних страна 

Члан 6. 

Добављач према Наручиоцу у потпуности одговара за извршење уговорене 
обавезе. Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади сву штету коју проузрокује 
Наручиоцу или трећим лицима извршењем предметне набавке из члана 1. 
Уговора.  

Добављач се обавезује да податке и документацију које је добио од 
Наручиоца или је до њих дошао током рада чува као пословну тајну и након 
престанка уговорних обавеза, у складу са одредбама овог уговора и прописима 
Републике Србије којима се уређује заштита пословне тајне и тајност података.  

Уколико Добављач поступи супротно ставу 2. овог члана, а Наручилац због 
тога претрпи штету, Добављач је дужан да Наручиоцу надокнади стварно 
причињену штету. 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених 
права интелектуалне својине трећих лица сноси Добављач.  
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Члан 7. 

Ако Добављач не испуни обавезу испоруке предметне набавке из члана 1. 
Уговора ни у накнадном року који одреди Наручилац, овај уговор се раскида по 
самом закону истеком последњег дана накнадног рока, а наплаћена средства по 
основу активирања менице Наручилац задржава на име накнаде штете.  

Наручилац нема обавезу да Добављача посебно обавештава да је 
предметни уговор раскинут у случају раскида из става 1 овог члана. 

 

Члан 8.  

Наручилац нема право уступања Софтвера трећим лицима. 

Наручилац не сме дозволити нити омогућити трећим лицима приступ 
Софтверу. 

У случају преноса ауторких права односно власништва изворног кода за 
Софтвер на друго правно или физичко лице, Добављач је у обавези да на то лице 
пренесе и све обавезе према Наручиоцу које су дефинисане овим Уговором. У 
супротном Наручиоцу дугује накнаду штете.  

Обавезе Наручиоца 

Члан 9.  

Наручилац има следеће обавезе: 

да обезбеди одговарајућу рачунарску опрему и друге неопходне техничке услове 
потребне за исправно функционисање Софтвера, а нарочито рачунара – 
сервера и оперативни систем сервера, 

да обезбеди да рачунар на којем ће бити инсталиране серверске компоненте 
Софтвера буде заштићен од неовлашћеног приступа других лица, као и од 
нестанка струје и струјних удара, 

да обезбеди техничке услове за ВПН везу према серверу Наручиоца за потребе 
он-лине интервенција, 

да именује одговорно лице за комуникацију са Добављачем, 
да пријави Добављачу све откривене недостатке или грешке у Софтверу. 

Обавезе Добављача 

Члан 10.  

Добављач има следеће обавезе: 

да изврши обуку стручног особља Наручиоца за процес имплементације, 
примене и администрације софтвера. 

да прави и испоручује Наручиоцу нове верзије Софтвера због усклађивања 
Софтвера са променама прописа и правила у високом образовању и ради 
отклањања евентуалних скривених недостатака или грешака у Софтверу, и да 
то уради у што краћем року од промене прописа и правила, односно од 
евентуалног запажања скривених недостатака или грешака, 

на захтев Наручиоца да изврши надградњу и усавршавање постојећих или 
додавања нових функционалности у обиму који одговара редовном месечном 
одржавању, 
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да Наручиоцу достави телефонски број и е-маил адресу који ће омогућити 
Наручиоцу непрекидни контакт с Добављачем, 

да даје савете, упутства и обавештења о коришћењу Софтвера на захтев и по 
позиву Наручиоца и то телефоном, е-маил-ом, преузимањем команди над 
рачунаром Наручиоца коришћењем ВПН или у пословним просторијама 
Наручиоца ако је то неопходно,  

да сарађује са администраторима рачунарске опреме Наручиоца у вези 
техничких услова везаних за Софтвер, 

у случају да дође до проблема или прекида рада Софтвера, Добављач се 
обавезује да на позив Наручиоца отклони застој или прекид доласком на лице 
места (локација Наручиоца), уколико другачије није могуће решити настали 
проблем у роковима који су наведени  у табели испод, зависно од врсте 
проблема. 

 

Врста проблема 
Време одзива 

(телефон) 
Рок санације 

проблема 
Рок отклањања 

проблема 

Софтвер или његов значајан део 
је ван функције 

3 сата 24 сата 7 дана 

Део функционалности Софтвера 
не ради 

8 сати 48 сати 15 дана 

Нека функционалност Софтвера 
има грешку која мало утиче дату 
функционалност 

24 сата 7 дана 30 дана 

 

Средства обезбеђења 

Члан 11. 

Добављач се обавезује да истовремено са закључењем уговора преда 
Наручиоцу бланко соло меницу као средство обезбеђења за добро извршење 
посла у висини од 10% од укупно уговорене цене без ПДВ-а, оверену печатом и 
потписану од стране лица овлашћеног за заступање, којом гарантује уредно 
извршење свих својих уговорних обавеза, односно уговореног посла. Mеница мора 
бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије. 

Уз меницу из става 1. овог члана морају бити достављена уредно попуњена и 
оверена менична овлашћења – писма, копија обрасца оверених потписа лица 
овлашћених за заступање (ОП образац) као и копија картона депонованих 
потписа, која је издата од стране пословне банке коју Добављач наводи у 
меничним овлашћењима – писмима. 

Рок важења менице из става 1. овог члана је најмање 30 (тридесет) дана 
дужи од дана истека рока важења уговора, односно рока за коначно извршење 
уговорне обавезе. 

Меница мора бити неопозива и платива на први позив без приговора. 
Уколико се током трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, 
рок важења менице мора се продужити, при чему ће анекс Уговора представљати 
правни основ за продужење важности исте. 
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Наручилац ће реализовати средство обезбеђења за добро извршење у 
случају да Добављач не изврши уговорну обавезу у уговореном року, под 
уговореним условима и на уговорен начин. 

По извршењу свих уговорених обавеза, Наручилац ће предметну меницу 
вратити, на писани захтев Добављача. 

Активирање средства обезбеђења не искључује право Наручиоца да раскине 
Уговор и захтева накнаду штете од Добављача. 

 

Члан 12. 

Уговор се сматра закљученим на дан када су га потписали овлашћени 
заступници обе уговорне стране, а ако га овлашћени заступници нису потписали 
на исти дан, Уговор се сматра закљученим на дан другог потписа по временском 
редоследу. Уговор се закључује на одређено време у трајању од једне године. 

 

Члан 13. 

За све што овим уговором није предвиђено примењиваће се одредбе Закона 
о облигационим односима и других важећих прописа у делу који није супротан 
императивним одредбама Закона о јавним набавкама. 

 

Члан 14. 

У случају спора по овом уговору који се не може решити договором уговорних 
страна надлежан је Привредни суд у Београду. 

 

Члан 15. 

Овај уговор је сачињен у четири примерака, а свака страна задржава по два 
примерака.  

 

 

Добављач       Наручилац 

 

_______________________     ____________________ 

 

 

 

Упутство: 
1. Модел уговора је потребно попунити, оверити печатом и потписати од стране 

одговорног лица, 
2. Модел уговора се попуњава траженим подацима на празним цртама, 

потписује и оверава печатом. 
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 
поступку јавне набавке услуга – Одржавање базе података и софтвера за 
високошколску установу  бр. 2/2019, поднео независно, без договора са другим 
понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 

 

 

 

 

Напомена:  
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатоm. 
 
У случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 
заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако 
утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у 
поступку јавне набавке у смислу ЗЈН 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 и оверена печатом. 
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XII ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 

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

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. Наручилац задржава право 
провере износа трошкова увидом у фактуре и друга документа. 

 

Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XIII  ПОТВРДА О ПРИЈЕМУ ПОНУДЕ 

 
 
 

ПОДНОСИЛАЦ: 
 
Назив понуђача: __________________________ 
Седиште :_________________________________ 
Улица и број: ______________________________ 
Телефон: _________________________________ 
е-маил: __________________________________ 
Матични број:______________________________ 
ПИБ:_____________________________________ 
Име и презиме овлашћеног лица за контакт:  
________________________________________ 
 
 

ПРИМАЛАЦ: 
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије 

 
ПОНУДА ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ :  ЈНМВ бр. 2/2019 
 
 
   Н Е  О Т В А Р А Т И ! 
 
 
Датум и сат подношења: ___________________ 
 
Деловодни број понуде: ___________________ 
 
 
 (попуњава НАРУЧИЛАЦ ) 
 
 
Напомена: овај образац се предаје у кадровској служби или код секретара Наручиоца у 
случају непосредног подношења понуде и представља потврду Наручиоца о дану и 
времену подношења понуде. 
 
 
Место и датум: ________________ 
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XIV ПП образац 

 
 
......................................... 
Место за печат Наручиоца 
 

Наручилац: 
Висока школа струковних студија за информационе и комуникационе технологије 
Здравка Челара 16  
Београд 
 

„НЕ ОТВАРАЈ“ 
Понуда за јавну набавку мале вредности - Одржавање базе података и софтвера 
за високошколску установу, за потребе Високе школе стуруковних студија за 
информационе и комуникационе технологије, Здравка Челара 16, Београд, број 
2/2019 
 
Понуђач: 
 
........................................................................................................................................... 

(Назив понуђача) 

 
........................................................................................................................................... 

(Адреса понуђача) 

 
........................................................................................................................................... 

(Матични број и ПИБ понуђача) 

 
........................................................................................................................................... 

(Име и презиме особе за контакт, функција, телефоn и email) 

 
Подизвођач: 
 
........................................................................................................................................... 
 
Сви понуђачи из групе понуђача: 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 
........................................................................................................................................... 
 

М.П. 
 
Упутство: 
Понуђач лепи овај образац на лице коверте, на место где се попуњава адреса. За подизвођаче и 
учеснике групе понуђача попуњавају се исти подаци као и за понуђаче. Ако у понуди нема 
подизвођача или ако понуду не подноси група ти делови образца се дијагонално прецртавају.  
 


