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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 И 68/15, 

у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 

јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15), Мишљења Управе за 

јавне набавке број 404-02-317/17 од 06.02.2017.године, Одлуке о покретању поступка јавне набавке број 

О.У-4/2017, број 404-16/2017-IV и Решења о образовању комисије за јавну набавку О.У-4/2017, број 404-

16/2017-IV, припремљена је: 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку «Стручне литературе и пакета електронских прописа за потребе запослених годишња 

претплата-ПО ПАРТИЈАМА»,  ЈН бр. О.У-4/2017 

 

Конкурсна документација садржи: 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Подаци о предмету јавне набавке 4 

III Врста, техничке карактеристике, квалитет, количина иопис добара, радова или 

услуга, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, рок 

извршења, место извршења или испоруке добара, евентуалне додатне добра и сл. 

4 

IV Техничка документација и планови 4 

V Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се 

доказује испуњеност тих услова 

5 

VI Елементи уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања 14 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 14 

VIII Образац понуде /појединачно по партијама од 1-5 24 

IX Образац трошкова припреме понуде 33 

X Образац изјаве о независној понуди 34 

XI Образац структуре цене/појединачно по партијама од 1-5 35 

XII ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ И ДРУГИМ 

ЕКСПЕРТИМА КОЈИ РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА 

40 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

1.Подаци о наручиоцу 

Наручилац: Општина Жабаљ- Општинска управа Жабаљ,  

Адреса:  Николе Тесле 45,  Ж а б а љ 21230 

МБ: 08157111 

ПИБ: 100227755 

Интернет страница:  www.zabalj.rs   

Е-маил: javnenabavkeopstinazabalj@gmail.com  

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење 

понуда у складу са Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет ове јавне набавке јесте набавка ДОБАРА ПО ПАРТИЈАМА:  

- Партија I - 5 (пет) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске праксе 

са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Propisi.net“ за период од годину дана од 

дана закључења уговора, добављача „Инг-Про“ д.о.о. ул. Веле Нигринове број 16а, 11000 Београд; 

- Партију II – 10 (десет) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске 

праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Paragraf Lex“ за период од годину 

дана од дана закључења уговора, добављача „Paragraf  lex“ д.о.о. ул. Јована Бошковића 5/1 , 21000 Нови Сад; 

- Партија III – 2 (две) претплате на стручне часописе „Билтен буџетско рачуноводство“ и „Правни 

саветник“ за период од годину дана од дана закључења уговора, добављача „НИП Образовни информатор“ 

д.о.о. ул. Краљице Наталије 17, 11000 Београд; 

- Партија IV - 1 (једна) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске 

праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Propis soft“, за период од годину 

дана од дана закључења уговора добављача „Profisistem“ d.o.o ул. Мостарска 104, 11300 Смедерево; 

- Партија V - 1 (једна) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске 

праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „IPC.FINANSIJE elektronski 

programski paket“  и 1 (једна) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске 

праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „IPC.JAVNE NABAVKE elektronski 

programski paket“,  за период од годину дана од дана закључења уговора, добављача IPC Informativno 

Poslovni Centar, Višegradska 6/II, 11000 Београд;'.  

 

Постојећи уговори, заклјучени у 2016. години, су на снази до 29.03.2017.године 

 

4. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није у питању резервисана јавна набавка 

 

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

 

6.Контакт  

Лица за контакт: Јасна Шокица или Драган Хорват . 

Е -mail адреса (или број факса): javnenabavkeopstinazabalj@gmail.com 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 

1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет ове јавне набавке јесте НАБАВКА ДОБАРА: Стручне литературе и пакета електронских прописа за 

потребе запослених годишња претплата-ПО ПАРТИЈАМА:  
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Ознака из општег речника набавке:  

22200000 Новине, ревије, периодичне публикације и часописи  

64216200 Добра електронских информација 

 

2. Партије 

Набавка јесте обликована по партијама: 

- Партија I - 5 (пет) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске праксе 

са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Propisi.net“ за период од годину дана од 

дана закључења уговора, добављача „Инг-Про“ д.о.о. ул. Веле Нигринове број 16а, 11000 Београд; 

- Партију II – 10 (десет) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске 

праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Paragraf Lex“ за период од годину 

дана од дана закључења уговора, добављача „Paragraf  lex“ д.о.о. ул. Јована Бошковића 5/1 , 21000 Нови Сад; 

- Партија III – 2 (две) претплате на стручне часописе „Билтен буџетско рачуноводство“ и „Правни 

саветник“ за период од годину дана од дана закључења уговора, добављача „НИП Образовни информатор“ 

д.о.о. ул. Краљице Наталије 17, 11000 Београд; 

- Партија IV - 1 (једна) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске 

праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Propis soft“, за период од годину 

дана од дана закључења уговора добављача „Profisistem“ d.o.o ул. Мостарска 104, 11300 Смедерево; 

- Партија V - 1 (једна) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске 

праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „IPC.FINANSIJE elektronski 

programski paket“  и 1 (једна) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске 

праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „IPC.JAVNE NABAVKE elektronski 

programski paket“,  за период од годину дана од дана закључења уговора, добављача IPC Informativno 

Poslovni Centar, Višegradska 6/II, 11000 Београд;'.  

 

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 ДОБРА И СЛ. 
 

1.Техничке спецификације-Врста, техничке карактеристике, количина и опис предмета јавне набавке.  

 

Предмет је набавка, годишње претплате, таксативно  наведених стручних часописа и електронских збирки 

прописа, у количинама предвиђеним конкурсном документацијом. 

-када је реч о штампаним издањима, сукцесивно према редовној динамици излажења појединог часописа, у 

року од одмах од дана закључења уговора, за период од годину дана од дана закључења уговора, на адресу 

наручиоца -Жабаљ, Николе Тесле 45. 

-када је реч о електронским базама прописа, у континуитету према потребама наручиоца и редовној 

динамици понуђача, у року од одмах од дана закључења уговора, за период од годину дана од дана 

закључења уговора. Понуђач је дужан да обезбеди исправно функционисање програмског пакета, 

усклађивање са законским и другим правним актима. 

 

2. Квалитет 

 

Испорука добара  мора да се врши у складу са прописима, добрим обичајима, понуђач у извршавању 

мора да поступа са пажњом доброг привредника, да на сваки начин штити интересе Наручиоца, као и да 

избегава свако поступање којим би проузроковао штету. 

 

3.Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета 
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Понуђач гарантује, за све време важења уговора, под пуном одговорношћу за квалитетну, стручну и редовну 

испоруку предметног добра. Понуђач је дужан, да у складу са правилима струке и добрим пословним 

обичајима, благовремено, истинито уређује часописе/програмске пакете који су предмет ове јавне набавке, 

као и да редовно ажурира базе прописа (уколико је у питању електронска база прописа) 

4.Рок испоруке:  

 

Одмах након потписивања Уговора.  

-када је реч о штампаним издањима, сукцесивно према редовној динамици излажења појединог часописа, у 

року од одмах од дана закључења уговора, за период од годину дана од дана закључења уговора, на адресу 

наручиоца -Жабаљ, Николе Тесле 45. 

-када је реч о електронским базама прописа, у континуитету према потребама наручиоца и редовној 

динамици понуђача, у року од одмах од дана закључења уговора, за период од годину дана од дана 

закључења уговора. Понуђач је дужан да обезбеди исправно функционисање програмског пакета, 

усклађивање са законским и другим правним актима. 

5.  Место испоруке 

 

за часописе-Жабаљ, Николе Тесле 45; за електронске базе – на сајту Понуђача, remote приступ овлашћених 

лица Наручиоца, путем приступне лозинке и шифре. 

IV  ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

Не постоје у конкретној јавној набавци. 

V  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО 

КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

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

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

 

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

 

2) Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

 

3) Брисан изменом Закона Сл. гласник РС број 68/2015; 

 

4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

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

 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања 

јавног позива број О.У-4/2017 

6/39 

 

5) Понуђач је дужан да при састављању понуде изричито наведе да је поштовао обавезе које 

произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине као и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења 

понуде; (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

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

услове за учешће у поступку јавне набавке, у погледу финансијског, пословниг и техничког 

капацитета дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 
 

1) да испуњава додатне услове за учешће у поступку јавне набавке у погледу пословног капацитета, а што 

конкретно подразумева следеће: 

 

а)  да је у обрачунским годинама 2014, 2015 и 2016. остваривао позитивно пословање, што подразумева да је 

остваривао нето добитак /по години; 

 

2) да испуњава услов кадровског капацитета 

 

а) да понуђач располаже са кадровима који ће бити способни да изврше набавку; 

 

 

1.3. Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, подизвођач 

мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона и услов из члана 75. став 1. тачка 

5) Закона, за део набавке који ће понуђач извршити преко подизвођача. 

 

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

обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају заједно.  

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача којем је 

поверено извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова. 

 

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, због тога што она до 

тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште и 

уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно 

достави тражена документа у примереном року. 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона о ЈН, 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. 

 

2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

� 2А) Испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. Тачка 1-4 Закона: 

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

односно извод из регистра надлежног Привредног суда (за она правна лица која нису регистрована 

при АПР-у); 

2) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона - Доказ:  
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Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног правног лица, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре;  

2) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела организованог криминала; 

 Линк за потврду: (http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica-i-

fizicka-lica.html)  

3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се потврђује 

да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних 

дела организованог криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 

законског заступника). Уколико понуђач има више законских заступника дужан је да достави доказ за сваког 

од њих.   

Предузетници и физичка лица: Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске 

управе МУП-а, којим се потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан организоване 

криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне 

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

месту рођења или према месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда;  

3) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона - Доказ: Брисан изменом Закона Сл. гласник РС број 68/2015; 

4) Услов из чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона - Доказ: Уверење Пореске управе Министарства финансија и 

привреде да је измирио доспеле порезе и доприносе  

и уверење надлежне управе локалне самоуправе према седишту или пребивалишту (уколико је у питању 

физичко лице) да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода или потврду Агенције за 

приватизацију да се понуђач налази у поступку приватизације.  

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда; 

� 2Б).Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. 

-- Понуђач који је регистрован у регистру привредних субјеката који води Агенција за привредне 

регистре не мора да достави доказ из чл.  75. ст. 1. тач. 1) Закона о ЈН-„Извод из регистра Агенције 

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

регистре, али је обавези да на посебном меморандуму наведе да се тражени доказ -„Извод из 

регистра Агенције за привредне регистре“ налази на интернет страници АПР-а. (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). 
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--Понуђач који је регистрован у „Регистру понуђача“ који такођер води Агенција за привредне 

регистре није дужан да приликом подношења понуде, односно пријаве доказује испуњеност 

обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тач.1) до 4),  

Закона о јавним набавкама. 

У овом случају понуђач је у обавези да на посебном меморандуму наведе да се доказ да се налази 

уписан у „Регистар понуђача“, налази на интернет страници АПР-а. (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). 

Законом о јавним набавкама вођење Регистра  понуђача поверено је Агенцији за привредне 

регистре.  

 

--Такођер, Понуђач није дужан да доставља на увид све остале доказе који су јавно доступни на 

интернет страницама надлежних органа. али је обавези да на посебном меморандуму наведе да 

се тражени доказ налази на интернет страницама и које су то странице. 

� 2В). ВАЖНА НАПОМЕНА: Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 

предметне јавне набавке из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, у складу са чл. 77. став 4. 

Закона, понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V 

одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. став 1. тач. 1) до 4) 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. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да достави Изјаву 

подизвођача (Образац изјаве подизвођача, дат је упоглављу V одељак 3.), потписану од стране 

овлашћеног лица подизвођача и оверену печатом.  

� 2Г).  Испуњеност обавезног услова из чл. 75. ст. 2. Закона - да је Понуђач 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- Понуђач доказује  достављањем Изјаве, у складу са чл. 

77. став 4. Закона. (Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V одељак 3), којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће 

у поступку јавне набавке из чл. 75. став. 2. Закона.  
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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. 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

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. али је обавези да на посебном меморандуму наведе да се 

тражени доказ налази на интернет страницама. 

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. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а наручилац може пре 

доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је понуда на основу извештаја 

комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа. 

Ако је понуђач доставио Изјаву из члана 77. став 4. Закона о ЈН, наручилац је пре доношења 

одлуке о додели уговора дужан да од понуђача чија је понуда оцењена као најповољнија затражи 

да достави копију захтеваних доказа о испуњености услова, а може и да затражи на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. Наручилац доказе може да затражи и од осталих 

понуђача. Наручилац није дужан да од понуђача затражи достављање свих или појединих доказа 

уколико за истог понуђача поседује одговарајуће доказе из других поступака јавних набавки код 

тог наручиоца. (члан 79. став 1 и став 2.) 

Наручилац није дужан да поступи на претходно описан начин из става 2. члана 79. Закона о 

ЈН, у случају поступка јавне набавке мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. 

став 1. тач. 2) и 3) овог закона чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. 

овог закона (Члан 79. став 3. Закона).  

Уколико је Наручилац захтевао, ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити 

краћи од 5 дана, не достави доказе из става 1. и 2. члана 79 Закона, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 
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Понуђач није дужан да доставља на увид доказе који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа. 

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 

2Д.) УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА  
 

Испуњеност додатних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно лице, предузетник и физичко лице 

као понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 

1) пословни  капацитет 

 
а) као доказ приложити документ: образац Изјаве (Образац изјаве понуђача, дат 

је у поглављу V одељак 3.), којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке, и између осталих и додатне услове пословног 

капацитета 

 

2) кадровски капацитет     
       -попуњена, потписана и оверена печатом «Изјава о кадровској 

опремљености и другим експертима који раде за понуђача»   
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 3.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 1. тач. 1) до 4)  ЗАКОНА и додатног 

услова пословног капацитета из члана 76. 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 „Стручне литературе и пакета електронских прописа за потребе запослених годишња 

претплата-ПО ПАРТИЈАМА“- ЗА ПАРТИЈУ број_____
1
, број ЈН-О.У-4/2017, испуњава све услове из чл. 

75. став 1. тач. 1) до 4)  Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијомза 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 у обрачунским годинама 2014, 2015 И 2016. остваривао позитивно пословање, што 

подразумева да је остваривао нето добитак /по години; 

 

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. 

 

 

 

                                                           
1
 Уписује понуђач број партије, у зависности за коју партију конкурише. 
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ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗАКОНА и додатног услова пословног 

капацитета У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

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

подизвођача,дајем следећу 

И З Ј А В У 

Подизвођач____________________________________________[навести назив подизвођача]у поступку јавне 

набавке „Стручне литературе и пакета електронских прописа за потребе запослених годишња 

претплата-ПО ПАРТИЈАМА“ ЗА ПАРТИЈУ број_____
2
 број ЈН-О.У-4/2017, испуњава све услове из чл. 

75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

2) Подизвођач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична 

дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 

3) Подизвођач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са прописима 

Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној територији). 

4) Подизвођач је у обрачунским годинама 2014, 2015 И 2016. остваривао позитивно пословање, 

што подразумева да је остваривао нето добитак /по години; 
 

Место:_____________                                                                                                Подизвођач: 

Датум:_____________                                               М.П.                                 _____________________                                    

 

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

лица подизвођача и оверенапечатом. 

                                                           
2
 Уписује понуђач број партије, у зависности за коју партију конкурише. 
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. став 2. 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 „Стручне литературе и пакета електронских прописа за потребе запослених годишња 

претплата-ПО ПАРТИЈАМА“- ЗА ПАРТИЈУ број_____
3
 број ЈН-О.У-4/2017, испуњава све услове из чл. 

75. став 2. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 

то: 

 

1) Да је Понуђач 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; 

 

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. 

                                                           
3
 Уписује понуђач број партије, у зависности за коју партију конкурише. 
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VI  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена за тражена добра на годишњем нивоу. Поред тога 

преговараће се о могућности постојања одређених погодности, бенефита и слично, које даје понуђач 

Поступку преговарања ће се приступити непосредно након отварања понуда са свим понуђачима који 

су доставили понуду. Преговарање ће се вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у 

поступку преговарања не дају своју коначну цену. 

VII. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на начин 

да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  

Понуђач, по самој природи ствари, може поднети понуду само за једну партију. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и назив и број партије на коју се 

понуда односи. 

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

и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Општинска управа Жабаљ, Николе Тесле 45 21230 Жабаљ, са назнаком:  

,,Понуда зајавну набавку добра – Стручне литературе и пакета електронских прописа за потребе 

запослених годишња претплата-ПО ПАРТИЈАМА, за Партију_______ЈН бр О.У-4/2017-НЕ 

ОТВАРАТИ” 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 27.02.2017 до 10 часова. 

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

време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. Уколико је понуда 

достављена непосредно наручилац ће понуђачу предати потврду пријема понуде. У потврди о пријему 

наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  

Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је примљена по 

истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се неблаговременом. 

ВАЖНА НАПОМЕНА: Понуда мора да садржи, попуњене и прописно оверене све захтеване обрасце и 

доказе којима доказује испуњеност услова за учешће у јавној набавци. У супротном понуда ће бити 

проглашена као неприхватљива и као таква биће одбијена. 
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Понуда мора да садржи, попуњене и прописно оверене: 

1. Образац Изјава о испуњавању услова из члана 75.став 1. тачке 1-4 Закона и додатног услова 

пословног капацитета 

2. Образац Изјава о испуњавању услова из члана 75.став 2.Закона. 

3. Образац Понуде 

4. Изјаву о независној понуди 

5. Образац трошкова припреме понуде 

6. Образац структуре цене 

7. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА 

КОЈИ РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА 

 

3. ПАРТИЈЕ 

Јавна набавка је обликована по партијама. 

Набавка јесте обликована по партијама: 

- Партија I - 5 (пет) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске праксе 

са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Propisi.net“ за период од годину дана од 

дана закључења уговора, добављача „Инг-Про“ д.о.о. ул. Веле Нигринове број 16а, 11000 Београд; 

- Партију II – 10 (десет) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске 

праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Paragraf Lex“ за период од годину 

дана од дана закључења уговора, добављача „Paragraf  lex“ д.о.о. ул. Јована Бошковића 5/1 , 21000 Нови Сад; 

- Партија III – 2 (две) претплате на стручне часописе „Билтен буџетско рачуноводство“ и „Правни 

саветник“ за период од годину дана од дана закључења уговора, добављача „НИП Образовни информатор“ 

д.о.о. ул. Краљице Наталије 17, 11000 Београд; 

- Партија IV - 1 (једна) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске 

праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „Propis soft“, за период од годину 

дана од дана закључења уговора добављача „Profisistem“ d.o.o ул. Мостарска 104, 11300 Смедерево; 

- Партија V - 1 (једна) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске 

праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „IPC.FINANSIJE elektronski 

programski paket“  и 1 (једна) претплата на електронску збирку прописа, службених мишљења и судске 

праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет сервера „IPC.JAVNE NABAVKE elektronski 

programski paket“,  за период од годину дана од дана закључења уговора, добављача IPC Informativno 

Poslovni Centar, Višegradska 6/II, 11000 Београд;'.  

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: Општинска управа Жабаљ-са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку (добра, добра или радови) добра Стручне литературе и пакета 

електронских прописа за потребе запослених годишња претплата-ПО ПАРТИЈАМА, ЈН бр О.У-4/2017-НЕ 

ОТВАРАТИ”или 

„Допуна понуде за јавну набавку добра Стручне литературе и пакета електронских прописа за потребе 

запослених годишња претплата-ПО ПАРТИЈАМА ЈН бр О.У-4/2017.....[навести редни број јавне набавкe]-

НЕ ОТВАРАТИ”или 

„Опозив понуде за јавну набавку добра Стручне литературе и пакета електронских прописа за потребе 

запослених годишња претплата-ПО ПАРТИЈАМА, ЈН бр О.У-4/2017.....[навести редни број јавне набавкe]-

НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку– добра Стручне литературе и пакета електронских прописа за 

потребе запослених годишња претплата-ПО ПАРТИЈАМА, ЈН бр О.У-4/2017.[навести редни број јавне 

набавкe]-НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести називи адресу понуђача. У случају да понуду подноси група 

понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих 

учесника у заједничкој понуди. 

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

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

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

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

У Обрасцу понуде (поглавље VII), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

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

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VII) наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу,  а који 

не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће извршити преко подизвођача.  

Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење набавке 

поверити подизвођачу.  

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

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

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу V 

конкурсне документације,  у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из 

поглаваља V одељак 3.). 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 

извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
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Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 

испуњености тражених услова. 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

Понуду може поднети група понуђача. 

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

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

садржи податке из члана 81. ст.4. тач.1)до 2) Закона и то податке о:  

Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу 

обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи: 

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

групу понуђача пред наручиоцем и 

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

Споразумом може да садржи и друга питања . 

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

конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова (Образац изјаве из 

поглавља V одељак 3.). 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку понуду у име 

задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о јавној набавци 

одговара задруга и задругари у складу са законом. 

 

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

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

9.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања по испоруци 45 дана од дана пријема појединачне фактуре/рачуна од стране наручиоца, а којим 

је потврђена испорука добра. Као дан пријема сматра се дан када је документ заведен у пријемној 

канцеларији Наручиоца. 

Фактура мора да садржи потпис лица које ће бити одређено посебним решењем за вршење надзора над 

реализацијом јавне набавке и испоруком добара- као доказ да је испорука уредно извршена. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 

 [мора бити складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним 

трансакцијама(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012). 

9.2. Захтеви у погледу гарантног рока 

Понуђач гарантује, за све време важења уговора, под пуном одговорношћу за квалитетну, стручну и редовну 

испоруку предметног добра. Понуђач је дужан, да у складу са правилима струке и добрим пословним 

обичајима, благовремено, истинито уређује часописе/програмске пакете који су предмет ове јавне набавке, 

као и да редовно ажурира базе прописа (уколико је у питању електронска база прописа) 

9.3.Захтев у погледу рока (испоруке добара, извршења добра, извођења радова) 
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Рок испоруке добара:  

-када је реч о штампаним издањима, сукцесивно према редовној динамици излажења појединог часописа, у 

року од одмах од дана закључења уговора, за период од годину дана од дана закључења уговора, на адресу 

наручиоца -Жабаљ, Николе Тесле 45. 

-када је реч о електронским базама прописа, у континуитету према потребама наручиоца и редовној 

динамици понуђача, у року од одмах од дана закључења уговора, за период од годину дана од дана 

закључења уговора. Понуђач је дужан да обезбеди исправно функционисање програмског пакета, 

усклађивање са законским и другим правним актима. 

9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 

Рок важења понуде не може бити краћи од 40 дана од дана отварања понуда. 

У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати понуду. 

9.5. Други захтеви 

Не постоје. 

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

Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност,са урачунатим свим трошковима 

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

цена без пореза на додату вредност. 

Цена је фиксна и не може се може мењати до коначне реализације. 

У цену су урачунати  сви трошкови које понуђач има приликом испоруке добра. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај део одвојено искаже у 

динарима. 

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

ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

 
Не постоје додатна средства финансијског обезбеђења. 

 

12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  
Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште на e-

mail javnenabavkeopstinazabalj@gmail.com, тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у 

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

неправилности у конкурсној документацији, У РАДНО ВРЕМЕ ОД 07-15 ЧАСОВА СВАКИМ РАДНИМ 

ДАНОМ, најкасније пет дана пре истека рока за подношење понуде.  

Наручилац је дужан да у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним информацијама или 

појашњењима конкурсне документације, ЈН бр О.У-4/2017. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за подношење 

понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда.  

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да допуњује конкурсну 

документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном није 

дозвољено.  

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

14. 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. 

 

15. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР ИМЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА 

ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

 
Оцењивање и рангирање понуда заснива се на критеријуму “најнижа понуђена цена“. (ради се о 

најнижој понуђеној укупној цени за тражену количину претплата за период од годину дана-12 месеци).  

 

16. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ 

ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА 

ЈЕДНАКИМ БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  
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Уколико две или више понуда имају исту понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда оног 

понуђача који има дужи рок важења понуде. У случају исте дужине рока важења понуде, као најповољнија 

биће изабрана понуда оног понуђача који је понудио нижу понуђену цену. 

 

17. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

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

запошљавању и условима рада, заштити животнесредине, као и да нема забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде; (Образац изјаве из поглавља V одељак 3.). 

 

18. 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. 

 

19. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА 

УПУТСТВОМ О УПЛАТИ ТАКСЕ ИЗ ЧЛАНА 156. ЗАКОНА. 

 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, подносилац пријаве, кандидат, односно заинтересовано 

лице, који има интерес за доделу уговора, односно оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке 

и који је претрпео или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог 

закона (у даљем тексту: подносилац захтева). 

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

javnenabavkeopstinazabalj@gmail.com или препорученом пошиљком са повратницом.  

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, осим ако овим законом није другачије одређено. 

Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за подношење понуда или 

конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране наручиоца најкасније седам 

дана пре истека рока за подношење понуда, а у поступку јавне набавке мале вредности и 

квалификационом поступку ако је примљен од стране наручиоца 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. Закона о ЈН 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 става 3. члана 149. Закона о ЈН сматраће се благовременим уколико је поднет 

најкасније до истека рока за подношење понуда. 

Одредбе ст. 3. и 4. члана 149. Закона о ЈН не примењују се у случају преговарачког поступка без 

објављивања позива за подношење понуда, ако подносилац захтева или са њим повезано лице није 

учествовао у том поступку. 

После доношења одлуке о додели уговора, одлуке о закључењу оквирног споразума, одлуке о признавању 

квалификације и одлуке о обустави поступка, рок за подношење захтева за заштиту права је десет дана од 

дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки, а пет дана у поступку јавне набавке мале вредности 

и доношења одлуке о додели уговора на основу оквирног споразума у складу са чланом 40а Закона о ЈН. 

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 захтева из ст. 3. и 4. Закона о ЈН, 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. Закона о ЈН. 

Наручилац може да одлучи да заустави даље активности у случају подношења захтева за заштиту права, при 

чему је дужан да у обавештењу о поднетом захтеву за заштиту права наведе да зауставља даље активности у 

поступку јавне набавке. 

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, које 

садржи податке из Прилога 3Љ Закона о ЈН. 

Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу од 60.000,00 динара.  

Као доказ о уплати таксе, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, прихватиће се: 

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. * Републичка комисија 

може да изврши увид у одговарајући извод евиденционог рачуна 

достављеног од стране Министарства финансија – Управе за трезор и на 

тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован. 

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши; 

(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; назив наручиоца; број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права; 

(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. 

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. 

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); 

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

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту 

права (банке и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у 
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складу са законом и другим прописом.  

 

Детаљно упутство може да се нађе на веб презентацији Републичке комисије за заштиту права понуђача, 

линк: http://www.kjn.gov.rs/ci/uputstvo-o-uplati-republicke-administrativne-takse.html 

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

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 из става 1. овог члана, 

наручилац ће такав захтев одбацити закључком. 

20. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕННаручилац је дужан да уговор о јавној набавци 

достави понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева 

за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року из става 1. овог члана, понуђач није дужан да 

потпише уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве 

последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, наручилац може да 

закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 

Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор након протека рока за 

подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, или је захтев за заштиту права одбачен или 

одбијен. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за подношење 

захтеваза заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 4 и 5 Закона. 

 

21. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

Предмет преговарања је укупна понуђена цена. Поред тога преговараће се о могућности постојања 

одређених погодности, бенефита и слично, које даје понуђач. Поступку преговања ће се приступити 

непосредно након отварања понуда, са свим понуђачима који су доставили понуду. Преговарање ће се 

вршити у више корака, све док понуђачи који учествују у поступку преговарања не дају своју коначну цену.  

Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора предати комисији посебно писано 

овлашћење за присуство у поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано од 

стране законског заступника понуђача. 

Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку сматраће се његовом 

коначном ценом она цена која је наведена у достављеној понуди.  

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

Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена не буде већа од упоредиве 

тржишне цене и да са дужном пажњом проверава квалитет предмета набавке. 

Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
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VIII. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
Понуда бр________________ од________2017.године, за јавну набавку „Стручне литературе и пакета 

електронских прописа за потребе запослених годишња претплата-ПО ПАРТИЈАМА»,ЈН број О.У-

4/2017 

 

1.ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

 

НАЗИВ ПОНУЂАЧА:      

АДРЕСА ПОНУЂАЧА:      

ЛИЦЕ ЗА КОНТАКТ:      

ЕЛЕКТРОНСКА АДРЕСА ЛИЦА ЗА КОНТАКТ:             

ТЕЛЕФОН:        

ТЕЛФАКС:        

ПОРЕСКИ БРОЈ ПОНУЂАЧА (ПИБ):                                           

МАТИЧНИ БРОЈ:                             

БРОЈ РАЧУНА И НАЗИВ БАНКЕ:       

ЛИЦЕ ОДГОВОРНО ЗА ПОТПИСИВАЊЕ  

УГОВОРА   

 

2.ПОНУДУ ПОДНОСИ: 

А. САМОСТАЛНО 

Б.СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В. КАО ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Напомена:заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда 

подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси 

група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

1. Назив подизвођача 

 

 

 Седиште подизвођача  

 Матични број и ПИБ подизвођача  

 Телефон  

 

 

 Одговорно лице 

 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 
 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

 

 Број рачуна 

 

 

 

2. Назив подизвођача 

 

 

 Седиште подизвођача  

 Матични број и ПИБ подизвођача  

 Телефон  

 

 

 Одговорно лице 

 

 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 
 

 

 Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

 

 

 

 

 

 Број рачуна 

 

 

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

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

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

1 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

2 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

3 Назив учесника у заједничкој понуди:  

 Адреса:  

 Матични број:  

 Порески идентификациони број:  

 Име особе за контакт:  

 

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

понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у табели, потребно је 

да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који 

је учесник у заједничкој понуди. 
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5А) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Партија I – Набавка 5 (pet) претплатa на електронску збирку 

прописа, службених мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко 

интернет сервера „Propisi.net“ за период од годину дана од дана закључења уговора 

Укупна цена без ПДВ-а 

за 12 месеци-ПАРТИЈА 1 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

за 12 месеци-ПАРТИЈА 1 

 

Рок и начин плаћања Рок плаћања по испоруци 45 дана од дана пријема појединачне 

фактуре/рачуна од стране наручиоца, а којим је потврђена 

испорука добра. Као дан пријема сматра се дан када је документ 

заведен у пријемној канцеларији Наручиоца.Фактура мора да 

садржи потпис лица које ће бити одређено посебним решењем за 

вршење надзора над реализацијом јавне набавке и испоруком 

добара- као доказ да је испорука уредно извршена. 

Рок важења понуде 40 дана од дана отварања понуда 

Рок испоруке/уписати динамику:нпр у 

континуитету, месечно, квартално и сл. 

Рок испоруке, одмах након потписивања Уговора, 

период година дана од дана закључења уговора по 

слеећој динамици________________ 

Место испоруке  „Remote“ приступ наручиоца преко интеренет 

конекције на сајт понуђача, након логовања у 

програмски пакет. 

Евентуални бонуси и погодности  Понуђача: 

(уписати уколико постоје) 

 

 

 

 

 

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у 

реализацији набавке . 

 

 

Датум                                                                                                                          Понуђач 

                                                                      М. П.  

____________________                                                                               _____________________ 
 

Напомене: 
„Образац понуде“ понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати овај део (део 5) 

Обрасца понуде за сваку партију посебно.    
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5Б) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Партија II – 10 (deset) претплата на електронску збирку прописа, 

службених мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет 

сервера „Paragraf Lex“ за период од годину дана од дана закључења уговора 

Укупна цена без ПДВ-а 

за 12 месеци-ПАРТИЈА 2 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

за 12 месеци-ПАРТИЈА 2 

 

Рок и начин плаћања Рок плаћања по испоруци 45 дана од дана пријема појединачне 

фактуре/рачуна од стране наручиоца, а којим је потврђена 

испорука добра. Као дан пријема сматра се дан када је документ 

заведен у пријемној канцеларији Наручиоца. Фактура мора да 

садржи потпис лица које ће бити одређено посебним решењем за 

вршење надзора над реализацијом јавне набавке и испоруком 

добара- као доказ да је испорука уредно извршена. 

Рок важења понуде 40 дана од дана отварања понуда 

Рок испоруке/уписати динамику:нпр у 

континуитету, месечно, квартално и сл. 

Рок испоруке, одмах након потписивања Уговора, 

период година дана од дана закључења уговора по 

слеећој динамици________________ 

Место испоруке  „Remote“ приступ наручиоца преко интеренет 

конекције на сајт понуђача, након логовања у 

програмски пакет. 

Евентуални бонуси и погодности  Понуђача: 

(уписати уколико постоје) 

 

 

 

 

 

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у 

реализацији набавке . 

 

 

Датум                                                                                                                          Понуђач 

                                                                      М. П.  

____________________                                                                               _____________________ 
 

Напомене: 
„Образац понуде“ понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати овај део (део 5) 

Обрасца понуде за сваку партију посебно.    
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5В) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Партија III - 2 (dve) претплате на стручне часописе „Билтен 

буџетско рачуноводство“ и „Правни саветник“ за период од годину дана од дана закључења уговора 

Укупна цена без ПДВ-а 

за 12 месеци-ПАРТИЈА 3 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

за 12 месеци-ПАРТИЈА 3 

 

Рок и начин плаћања Рок плаћања по испоруци 45 дана од дана пријема појединачне 

фактуре/рачуна од стране наручиоца, а којим је потврђена 

испорука добра. Као дан пријема сматра се дан када је документ 

заведен у пријемној канцеларији Наручиоца. Фактура мора да 

садржи потпис лица које ће бити одређено посебним решењем за 

вршење надзора над реализацијом јавне набавке и испоруком 

добара- као доказ да је испорука уредно извршена. 

Рок важења понуде 40 дана од дана отварања понуда 

Рок испоруке/уписати динамику:нпр у 

континуитету, месечно, квартално и сл. 

Рок испоруке, одмах након потписивања Уговора, 

период година дана од дана закључења уговора по 

слеећој динамици________________ 

Место испоруке  На адресу Наручиоца путем ПТТ-а 

Евентуални бонуси и погодности  Понуђача: 

(уписати уколико постоје) 

 

 

 

 

 

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у 

реализацији набавке . 

 

 

Датум                                                                                                                          Понуђач 

                                                                      М. П.  

____________________                                                                               _____________________ 
 

Напомене: 
„Образац понуде“ понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати овај део (део 5) 

Обрасца понуде за сваку партију посебно.    
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5Г) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Партија IV - 1 (једна) претплата на електронску збирку прописа, 

службених мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет 

сервера „Propis soft“, за период од годину дана од дана закључења уговора; 

Укупна цена без ПДВ-а 

за 12 месеци-ПАРТИЈА 4 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

за 12 месеци-ПАРТИЈА 4 

 

Рок и начин плаћања Рок плаћања по испоруци 45 дана од дана пријема појединачне 

фактуре/рачуна од стране наручиоца, а којим је потврђена 

испорука добра. Као дан пријема сматра се дан када је документ 

заведен у пријемној канцеларији Наручиоца. Фактура мора да 

садржи потпис лица које ће бити одређено посебним решењем за 

вршење надзора над реализацијом јавне набавке и испоруком 

добара- као доказ да је испорука уредно извршена. 

Рок важења понуде 40 дана од дана отварања понуда 

Рок испоруке/уписати динамику:нпр у 

континуитету, месечно, квартално и сл. 

Рок испоруке, одмах након потписивања Уговора, 

период година дана од дана закључења уговора по 

слеећој динамици________________ 

Место испоруке  „Remote“ приступ наручиоца преко интеренет 

конекције на сајт понуђача, након логовања у 

програмски пакет. 

Евентуални бонуси и погодности  Понуђача: 

(уписати уколико постоје) 

 

 

 

 

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у 

реализацији набавке . 

 

 

Датум                                                                                                                          Понуђач 

                                                                      М. П.  

____________________                                                                               _____________________ 
 

Напомене: 
„Образац понуде“ понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати овај део (део 5) 

Обрасца понуде за сваку партију посебно.    
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5Д) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ Партија V - 1 (једна) претплата на електронску збирку прописа, 

службених мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко интернет 

сервера „IPC.FINANSIJE elektronski programski paket“, и 1 (једна) претплата на електронску збирку 

прописа, службених мишљења и судске праксе са приступом електронској бази прописа преко 

интернет сервера „IPC.JAVNE NABAVKE elektronski programski paket“,  за период од годину дана од 

дана закључења уговораза период од годину дана од дана закључења уговора 

Укупна цена без ПДВ-а 

за 12 месеци-ПАРТИЈА 5 

 

Укупна цена са ПДВ-ом 

за 12 месеци-ПАРТИЈА 5 

 

Рок и начин плаћања Рок плаћања по испоруци 45 дана од дана пријема појединачне 

фактуре/рачуна од стране наручиоца, а којим је потврђена 

испорука добра. Као дан пријема сматра се дан када је документ 

заведен у пријемној канцеларији Наручиоца. Фактура мора да 

садржи потпис лица које ће бити одређено посебним решењем за 

вршење надзора над реализацијом јавне набавке и испоруком 

добара- као доказ да је испорука уредно извршена. 

Рок важења понуде 40 дана од дана отварања понуда 

Рок испоруке/уписати динамику:нпр у 

континуитету, месечно, квартално и сл. 

Рок испоруке, одмах након потписивања Уговора, 

период година дана од дана закључења уговора по 

слеећој динамици________________ 

Место испоруке  „Remote“ приступ наручиоца преко интеренет 

конекције на сајт понуђача, након логовања у 

програмски пакет. 

Евентуални бонуси и погодности  Понуђача: 

(уписати уколико постоје) 

 

 

 

 

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у 

реализацији набавке . 

 

 

Датум                                                                                                                          Понуђач 

                                                                      М. П.  

____________________                                                                               _____________________ 
 

Напомене: 
„Образац понуде“ понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци 

који су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и печатом оверити 

образац понуде. 

Уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија, понуђачи ће попуњавати овај део (део 5) 

Обрасца понуде за сваку партију посебно.    
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IX. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ; 

 

 

У обрасцу трошкова припреме понуде Понуђач може да прикаже трошкове израде узорка или модела, ако 

су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења (менице). 

У складу са чланом 88. став 1.Закона, понуђач________________________________[навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

Р. 

бр 
Назив трошка Износ у динарима  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

 

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. 

Место и датум:                                                                                      Понуђач: 

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

                      Печат и потпис 
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Х. ИЗЈАВА О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ- 

ПО ЧЛАНУ 16. ПРАВИЛНИКА О ОБАВЕЗНИМ ЕЛЕМЕНТИМА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ У 

ПОСТУПЦИМА ЈАВНИХ НАБАВКИ И НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 

 
На основу члана 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима јавних 

набавки и начину доказивања испуњености услова («Службени гласник РС» број 86/15), 

Ја__________________ЈМБГ_______________,као овлашћено лице за заступање 

Понуђача_________________________из__________________одговорно, под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу, потврђујем да смо понуду поднели независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима.  

Место и датум:        Понуђач: 

 

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

 

                                                                 Печат и потпис 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

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

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

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

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 

члана 82. став 1. тачка2)Закона.  

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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ХI. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
4
 –ПАРТИЈА 1 

ПОНУЂАЧА _______________________________________________у поступку јавне набавке мале 

вредности број О.У-4/2017 

 

Предмет јавне 

набавке 

 

Кол- 

ичина 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

 

јединична 

цена  

са ПДВ-ом 

 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

за 12 

месеци 

ПДВ по 

стопи од 

___ % 

Укупна 

цена са ПДВ-

ом 

за 12 

месеци 

1 2 3 4 5(2Х3) 6  7(2Х4) 

претплата на 

Електронску збирку 

прописа, службених 

мишљења и судске 

праксе са приступом 

електронској бази 

прописа преко 

интернет сервера 

„Propisi.net“ 

5      

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• У колони 3. Уписати јединичну цену без ПДВ-а 

• У колони 4. Уписати јединичну цену са ПДВ-ом 

• У колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а  

• У колони 6. уписати колико износи обрачуната вредност  ПДВ-а, и стопу. 

• У колони 7. Уписати укупну цену са ПДВ-ом  

 

 

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у 

реализацији набавке . 

 

 

М.П. 

П О Н У Ђ А Ч 

 

_____________________________                                                           ________________________ 

(назив понуђача)                                                                                           (потпис одговорног лица) 

                                                           
4
 Попуњава се онај образац у зависности од тога за коју партију се конкурише 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ –ПАРТИЈА 2 

ПОНУЂАЧА _______________________________________________у поступку јавне набавке мале 

вредности број О.У-4/2017 

 

Предмет јавне 

набавке 

 

Кол- 

ичина 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

 

јединична 

цена  

са ПДВ-ом 

 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

за 12 

месеци 

ПДВ по 

стопи од 

___ % 

Укупна 

цена са ПДВ-

ом 

за 12 

месеци 

1 2 3 4 5(2Х3) 6  7(2Х4) 

претплата на 

Електронску збирку 

прописа, службених 

мишљења и судске 

праксе са приступом 

електронској бази 

прописа преко 

интернет сервера 

„Paragraf Lex“ 

10      

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• У колони 3. Уписати јединичну цену без ПДВ-а 

• У колони 4. Уписати јединичну цену са ПДВ-ом 

• У колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а  

• У колони 6. уписати колико износи обрачуната вредност  ПДВ-а, и стопу. 

• У колони 7. Уписати укупну цену са ПДВ-ом  

 

 

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у 

реализацији набавке . 

 

 

М.П. 

П О Н У Ђ А Ч 

 

_____________________________                                                           ________________________ 

(назив понуђача)                                                                                           (потпис одговорног лица) 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања 

јавног позива број О.У-4/2017 

35/39 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ –ПАРТИЈА 3 

ПОНУЂАЧА _______________________________________________у поступку јавне набавке мале 

вредности број О.У-4/2017 

 

Предмет јавне 

набавке 

 

Кол- 

ичина 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

 

јединична 

цена  

са ПДВ-ом 

 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

за 12 

месеци 

ПДВ по 

стопи од 

___ % 

Укупна 

цена са ПДВ-

ом 

за 12 

месеци 

1 2 3 4 5(2Х3) 6  7(2Х4) 

претплата на 

стручне часописе 

„Билтен буџетско 

рачуноводство“ и 

„Правни саветник“ 

2      

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• У колони 3. Уписати јединичну цену без ПДВ-а 

• У колони 4. Уписати јединичну цену са ПДВ-ом 

• У колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а  

• У колони 6. уписати колико износи обрачуната вредност  ПДВ-а, и стопу. 

• У колони 7. Уписати укупну цену са ПДВ-ом  

 

 

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у 

реализацији набавке . 

 

 

М.П. 

П О Н У Ђ А Ч 

 

_____________________________                                                           ________________________ 

(назив понуђача)                                                                                           (потпис одговорног лица) 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ –ПАРТИЈА 4 

ПОНУЂАЧА _______________________________________________у поступку јавне набавке мале 

вредности број О.У-4/2017 

 

Предмет јавне набавке 

 

Кол- 

ичина 

цена без ПДВ-а 

за 12 

месеци 

ПДВ по стопи 

од ___ % 

Укупна 

цена са ПДВ-ом 

за 12 

месеци 

1 2 4 5  6 

Претплата на Електронска 

збирка прописа, службених 

мишљења и судске праксе са 

приступом електронској бази 

прописа преко интернет 

сервера „Propis soft“ 

1    

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

• У колони 4. Уписати цену без ПДВ-а 

• У колони 5. уписати колико износи обрачуната вредност  ПДВ-а, и стопу. 

• У колони 6. укупну цену са ПДВ-ом  

 

 

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у 

реализацији набавке . 

 

 

М.П. 

П О Н У Ђ А Ч 

 

_____________________________                                                           ________________________ 

(назив понуђача)                                                                                           (потпис одговорног лица) 

 



Конкурсна документација за јавну набавку у преговарачком поступку без објављивања 

јавног позива број О.У-4/2017 

37/39 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ –ПАРТИЈА 5 

ПОНУЂАЧА _______________________________________________у поступку јавне набавке мале 

вредности број О.У-4/2017 

 

Предмет јавне 

набавке 

 

Кол- 

ичина 

јединична 

цена  

без ПДВ-а 

 

јединична 

цена  

са ПДВ-ом 

 

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

за 12 

месеци 

ПДВ по 

стопи од 

___ % 

Укупна 

цена са ПДВ-

ом 

за 12 

месеци 

1 2 3 4 5(2Х3) 6  7(2Х4) 

Претплата на 

Електронску збирку 

прописа, службених 

мишљења и судске 

праксе са приступом 

електронској бази 

прописа преко 

интернет сервера 

„IPC.FINANSIJE 

elektronski programski 

paket“ 

1      

Претплата на 

електронску збирку 

прописа, службених 

мишљења и судске 

праксе са приступом 

електронској бази 

прописа преко 

интернет сервера 

„IPC.JAVNE 

NABAVKE 

elektronski programski 

paket“,   

1      

УКУПНО     

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене: 

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
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• У колони 3. Уписати јединичну цену без ПДВ-а 

• У колони 4. Уписати јединичну цену са ПДВ-ом 

• У колони 5. уписати укупну цену без ПДВ-а  

• У колони 6. уписати колико износи обрачуната вредност  ПДВ-а, и стопу. 

• У колони 7. Уписати укупну цену са ПДВ-ом  

 

 

Понуђеним ценама понуђач тврди и доказује наручиоцу да је предвидео све своје трошкове које ће имати у 

реализацији набавке . 

 

 

М.П. 

П О Н У Ђ А Ч 

 

_____________________________                                                           ________________________ 

(назив понуђача)                                                                                           (потпис одговорног лица) 
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XII.ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА О КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА 

КОЈИ РАДЕ ЗА ПОНУЂАЧА 

ЗА ПАРТИЈУ ________
5
 

 

Назив понуђача – скраћено пословно име:  

Седиште понуђача:  

  

 

Адреса седишта: 

 

 

Пуно пословно име понуђача:   

 

 

Матични број:   

 

 

Шифра делатности:   

 

 

Назив  делатности:   

 

 

ПИБ:    

Овлашћено лице за потписивање уговора:  

 

И З Ј А В А 

ПОНУЂАЧА КАДРОВСКОЈ ОПРЕМЉЕНОСТИ И ДРУГИМ ЕКСПЕРТИМА КОЈИ РАДЕ ЗА 

ПОНУЂАЧА 

Изјављујем, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да располажем оним  кадровским 

капацитетом који је наручилац у конкурсној документацији навео као довољан. У том смислу изјављујем да 

имамо довољан број запослених лица за реализацију предметне јавне набавке, како је захтевано конкурсном 

документацијом како је захтевано конкурсном документацијом: 

 

Лице које ће бити одговорно за извршење уговора, јесте___________________________, 

ЈМБГ___________________________. 

  

Лице одговорно за контролу квалитета испоручених добара јесте:_________________________, 

ЈМБГ___________________________. 

 

                ПОНУЂАЧ 

 

                  ______________________________ 

м.п.                                     (потпис овлашћеног лица) 

 

 

                                                           
5
 Уписује понуђач број партије, у зависности за коју партију конкурише. 


