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Панчево, 22.01.2019. године 
 

На основу члана 63.  Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник  РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), 
Комисија за јавну набавку   ЈНМВ  89/18,  сачињава 

    ИЗМЕНУ  КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
ЈНМВ  89/18 - ЛИЦЕНЦА И РАЗВОЈ СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАДНИМ  НАЛОЗИМА 
И ИМОВИНОМ  
 

 
Због грешке настале приликом израде Конкурсне документације примећене тек након 
објављивања на Порталу јавних набвки Наручилац је принуђен да измени комплетну 
Конкурсну документацију и продужи рок за доставу понуда.  
 
 
 
 
 
 
  
ТАКОЂЕ НАРУЧИЛАЦ ЈЕ ДОНЕО ОДЛУКУ ДА ПРОДУЖИ РОК ЗА ДОСТАВУ ПОНУДА НА 
06.02.2019. ГОДИНЕ ДО 10 ЧАСОВА 
 
 
У ПРИЛОГУ ДОСТАВЉАМО КОМПЛЕТНУ ИЗМЕЊЕНУ КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 
 
 
 
 

                                 
Комисија 
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ИЗМЕЊЕНА 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
 
 

ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 
 

ЛИЦЕНЦA И РАЗВОЈ СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАДНИМ 
НАЛОЗИМА И ИМОВИНОМ 

(назив и ознака из општег речника набавки: Програмски пакет за управљање 
документима - 48310000) 

 
ЈНМВ бр. 89/18  

 
 

Датум и време 

Рок за објављивање позива за 
подношење понуда и конкурсне 

документације на Порталу јавних 
набавки 

16.01.2019. год. 

Рок за подношење понуде 06.02.2019. год. до 10:00 часова 

Отварање понуда 
06.02.2019. год. у 10:15 часова  

ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ ПАНЧЕВО 
канцеларија бр. 202 

Конкурсну документацију је 
сачинила Комисија у саставу: 

 
Александар Фара, службеник за јавне набавке, члан, 

 
Немања Илић, стручно лице, члан и 

 
Љиљана Вуколић, правник, члан 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

јануар  2019. године 
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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 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. гласник РС” бр. 86/2015), 
Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈНМВ 89/18   деловодни број 11/360-1 од 31.12.2018. 
године  и Решења о именовању комисије за јавну набавку мале вредности ЈНМВ 89/18, деловодни 
број 11/360-2 од 31.12.2018. године, припремљена је 
 
 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 
за  набавку добара у поступку јавне набавке мале вредности  

 

Лиценца и развој софтвера за управљање радним налозима и имовином  
(назив и ознака из општег речника набавки: Програмски пакет за управљање документима - 

48310000) 
 

 

ЈНМВ бр. 89/18  

Конкурсна документација садржи: 
 

 
Поглавље 
 

 
Назив поглавља 

I Општи подаци о јавној набавци 

II 
Врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и опис 
добара, начин спровођења контроле и обезбеђења гаранције квалитета, место 
испoруке добара, евентуалне додатне услуге и сл. 

III 
Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. ЗЈН и упутство како се 
доказује испуњеност тих услова 

IV Критеријуми за доделу уговора 

V Обрасци који чине саставни део понуде 

VI Модел уговора 

VII Упутство понуђачима како да сачине понуду 

 
 

I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
1. 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. 
 
2. Предмет јавне набавке 
  Набавка услуге – Лиценца и развој софтвера за управљање радним  налозима и имовином  

 (назив и ознака из општег речника набавки:  Програмски пакет за управљање документима - 48310000) 
 
3. Партије 
Набавка није обликована по партијама 
 
4. Процењена вредност јавне набавке 

   за ЈНМВ бр. 89/18 – Лиценца и развој софтвера за управљање радним  налозима и имовином  
 (назив и ознака из општег речника набавки:  Програмски пакет за управљање документима - 48310000) 

је  4.600.000,00 динара без ПДВ-а. 
 
5. Контакт (лице или служба)  

Лице за контакт: Александар Фара – службеник за Јавне набавке.  

Е – mail:  sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs;  број факса: 013/ 351-270. 

 

 

 

mailto:sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs
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II  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 
ОПИС ДОБАРА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ 
КВАЛИТЕТА, РОК  ИСПОРУКЕ ДОБАРА И СЛ. 
 

ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАДНИМ НАЛОЗИМА, ИМОВИНОМ 
И ОДРЖАВАЊЕМ У ИНДУСТРИЈИ ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ЕНЕРГИЈЕ 

Имплементација софтвера за управљање имовином и одржавањем у компанијама које се баве 
производњом и дистрибуцијом енергије има за циљ креирање регистра имовине која се одржава, 
унапређење процеса одржавања имовине, смањење трошкова и повећање ефикасности рада 
система.  

Решење мора да пружи јасан увид у комплетну имовину којом компанија располаже и коју одржава, 
фокусира запослене на своје активности и смањи могућност грешке у раду. 

Решење мора имати алате за планирање и праћењем реализације планираних активности, који 
омогућавају стандардизацију процеса одржавања, успостављање контроле одржавања и 
функционалну аналитику. 

Решење мора да омогући завођење уговора, праћење њиховог истека и обавештавање одговорних 
лица о о истеку уговора. 

Решење мора омогућавати генерисање извештаја у реалном времену, који у сваком тренутку пружају 
јасан увид у комплетну имовину и дају реалне податке за утицање на главне процесе у организацији. 
Софтверско решење за управљање имовином и одржавањем мора омогућити: 

• Ефикасно управљање имовином без обзира на величину имовине и географску лоцираност 
(разуђеност имовине); 

• Стављање процеса одржавања под контролу; 
• Увођење централизоване базе података у одржавању система за производњу и 

дистрибуцију топлотне енергије; 
• Једноставан и функционалан интерфејс (кориснику мора бити доступан само сет  

функционалности неопходан за рад); 
• Rolle based контрола приступа – регулисање приступа програмима и функционалностима 

решења на основу улога додељених кориснику директно или путем корисничких профила; 
• Подршку за нотификације/обавештења; 
• Повезивање са постојећим техничким информационим системима; 
• Web-орјентисано решење (не захтева додатну инфраструктуру, приступ путем интернет 

претраживача); 
• Подршка 24/7/365. 

 

Ред.бр. 

Предмет јавне набавке 
Кол. 

 

1. Услуга израде и имплементације софтверског решења за управљање 
имовином и одржавањем, као и израда одговарајуће базе података, у 
свему према захтевима и техничкoj спецификацији. 

1 

2. Услуга обуке корисничког тима и израда pdf корисничких упутстава за 
сваку програмску целину појединачно. 

1 

3. Годишња лиценца за софтверско решење.  
Лиценца укључује могућност симултаног рада минимално 50 
корисника. Позиција обухвата и све евентуалне зависне трошкове 
(лиценце оперативног система, лиценце за базу података и слично). 

1 

4. Услуге једногодишњег одржавања и подршке за софтверско решење. 
Позиција обухвата прилагођења и дораде софтверског решења на 
писмени захтев Наручиоца. 

1 

 
Рок извршења услуге је 6 месеци од позива Наручиоца. 
Место извршења : ЈКП „Грејање“ Панчево 
Гарантни рок : 12 месеци 
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III  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН И 
УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне услове 
за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће у поступку 
предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој табели, и то: 
 

Р.бр ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 
 

1. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом понуђач под 
пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове 
за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 
ст. 1. тач. 1) до 4) и став 2. ЗЈН, дефинисане 
овом конкурсном документацијом 
 
 

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) 
ЗЈН); 

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) ЗЈН); 

4. 

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

 
 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испунити додатне услове за учешће 
у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а испуњеност додатних 
услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 
 

Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

1. ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ  
ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 
конкурсне документације), којом понуђач под 
пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
потврђује да испуњава додатне услове за 
учешће у поступку јавне набавке из чл. 76. ЗЈН, 
дефинисане овом конкурсном документацијом.  
 

 
 
 

да је  имао укупне приходе  за три  године 
(2015, 2016 и 2017.) у висини од најмање 
9.000.000,00 динара 

2. ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 

 
 
2.1 

да је у предходне 3 године - 2016, 2017 и 
2018. - имао укупне приходе од вршења 
услуга која су предмет ове јавне набавке  у 
висини  у висини од најмање 9.000.000,00  
динара 

2.2 да поседује имплементиране следеће 
стандарде: ISO 9001 (систем управљања 
квалитетом), ISO/IEC 20000 (систем 
управљања сервисима), ISO/IEC 27001 
(систем управљања безбедношћу 
информација), ISO 22301 (систем 
менаџмента континуитетом пословања) и 
ISO 31000 (систем менаџмента ризиком)   

Копија важећих сертификата 
 

2.3 да је је током 2015, 2016. i 2017. године 
имао искуства на пословима израде, 
имплементације и одржавања софтвера.  

Потписани и оверени референтна листа и 
потврде за референце. Минималан захтевани 
број референци је три (3).  
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3 ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТ  

 Да поседује у власништву, закупу или 
лизингу неопходну опрему за пружање 
предметних услуга (мин. 4 рачунара, 1 
сервер).  
 

Картон опреме или књиговодствена пописна 
листа или лагер листа основних средстава или 
важеће гаранције за уређаје 
 

4 КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ  

 Да има најмање 3 (три) запослена стручна 
лица високе стручне спреме, од чега 
најмање: један пројектни менаџер који 
поседује више од 10 година искуства и 
сертификат у руковођењу пројектима 
Prince2 Practitioner и пословној анализи 
Certified Business Analysis Professional.  
 

М образац, копија диплома или уверења о 
стручној спреми, уговор о делу или неки други 
законски основ из којег се види да су запослена 
лица пријављена на пензијско осигурање у 
тренутку објављивања позива за подношење 
понуда, као и копија сертификата и биографија 
лица својеручно потписана из које се може јасно 
утврдити испуњење захтеваних услова за 
тражено радно искуство 

 
 
 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

 Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у 
табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4. и додатних услова за 
учешће у поступку предметне јавне набавке наведних у табеларном приказу додатних услова 
под редним бројем 1 и 2.1 у складу са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем 
ИЗЈАВЕ (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном 
материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку 
јавне набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4), чл. 75. ст. 2. и чл. 76. ЗЈН, дефинисане овом 
конкурсном документацијом, док се докази из тачака 2.2 до 4 доказују достављањем тражених 
доказа 

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

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. У том 
случају понуђач је дужан да за подизвођача достави ИЗЈАВУ подизвођача (Образац 6. у 
поглављу V ове конкурсне документације), потписану од стране овлашћеног лица 
подизвођача и оверену печатом.  
 

 Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача мора да испуни 
обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, а додатне услове испуњавају заједно. 
У том случају ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове конкурсне документације), мора бити 
потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом.  

 
 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. 
 

 Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави копију доказа о испуњености услова, а може и 
да затражи 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 пет дана, не 
достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.  
Уколико наручилац буде захтевао достављање доказа о испуњености обавезних и додатних 
услова за учешће у поступку предметне јавне набавке (свих или појединих доказа о 
испуњености услова), понуђач ће бити дужан да достави: 
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 ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 
 

1) Чл. 75. ст. 1. тач. 1) ЗЈН, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ:  
Правна лица: Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног привредног суда;  
Предузетници: Извод из регистра Агенције за привредне регистре,, односно извод из 
одговарајућег регистра. 
2) Чл. 75. ст. 1. тач. 2) ЗЈН, услов под редним бројем 2. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова – Доказ: 
Правна лица: 1) Извод из казнене евиденције, односно уверењe основног суда на чијем 
подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или 
огранка страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична 
дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре.Напомена: Уколико уверење Основног суда не обухвата 
податке из казнене евиденције за кривична дела која су у надлежности редовног кривичног 
одељења Вишег суда, потребно је поред уверења Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 
ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је седиште домаћег правног лица, односно седиште 
представништва или огранка страног правног лица, којом се потврђује да правно лице није 
осуђивано за кривична дела против привреде и кривично дело примања мита; 2) Извод из 
казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 3) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне 
полицијске управе МУП-а, којим се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван 
за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело преваре и неко од кривичних дела организованог 
криминала (захтев се може поднети према месту рођења или према месту пребивалишта 
законског заступника). Уколико понуђач има више зсконских 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). 
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
3) Чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН, услов под редним бројем 3. наведен у табеларном приказу 
обавезних услова  - Доказ:  
Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и доприносе 
и уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 
локалних јавних прихода или потврду надлежног органа да се понуђач налази у поступку 
приватизације.  
Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
 

 ДОДАТНИ УСЛОВИ 
 
1. Финансијски капацитет, услов под редним бројем 1. наведен у табеларном приказу 

додатних услова – Доказ: Специјализовани ''Извештај о бонитету за јавне набавке БОН-
ЈН'' који издаје Агенција за привредне регистре   
 

2. Пословни капацитет, услов под редним бројем 2.1 наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: Потврде купаца или копије уговора 

 

3. Пословни капацитет, услов под редним бројем 2.2 наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: Копија важећих сертификата ISO 9001 (систем управљања 
квалитетом), ISO/IEC 20000 (систем управљања сервисима), ISO/IEC 27001 (систем 
управљања безбедношћу информација), ISO 22301 (систем менаџмента континуитетом 
пословања) и ISO 31000 (систем менаџмента ризиком) 

 

4. Пословни капацитет, услов под редним бројем 2.3 наведен у табеларном приказу 
додатних услова – Доказ: Доказује се потписаним и овереним Обрасцем 7 референтна 
листа и потврдама за референце. Минималан захтевани број референци је три (3) 

 

5. Технички капацитет, услов под редним бројем 3 наведен у табеларном приказу додатних 
услова – Доказ: Картон опреме или књиговодствена пописна листа или лагер листа 
основних средстава или важеће гаранције за уређаје 
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6. Кадровски капацитет, услов под редним бројем 4 наведен у табеларном приказу додатних 
услова – Доказ: М образац, копија диплома или уверења о стручној спреми, уговор о делу 
или неки други законски основ из којег се види да су запослена лица пријављена на 
пензијско осигурање у тренутку објављивања позива за подношење понуда, као и копија 
сертификата те биографија лица својеручно потписана из које се може јасно утврдити 
испуњење захтеваних услова за тражено радно искуство 

 
Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за привредне регистре 
не достављају доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно 
чл. 78. ЗЈН. 
 

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

 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља копију 
електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује електронски 
документ. 
 

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо 
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним 
органом те државе. 
 
Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи 
којима понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те 
државе. 

 

IV КРИТЕРИЈУМ ЗА ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕ ПОНУДЕ 
 

Критеријум за доделу уговора:  
 

Избор најповољније понуде наручилац ће извршити применом критеријума ,,најнижа 
понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена цена 
без ПДВ-а. 
 

1. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац извршити доделу уговора 
у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера или истом 
понуђеном ценом  

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као повољнија биће изабрана 
понуда оног понуђача која је прва пристигла. 
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 гарантни рок и исти рок испоруке. Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно, у 
присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача исписати на одвојеним папирима, који су исте 
величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један папир. 
Понуђачу чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен уговор. Понуђачима који не 
присуствују овом поступку, наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 
 

V ОБРАЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 
 
Саставни део понуде чине следећи обрасци: 

1) Образац понуде (Образац 1); 
2) Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 2);  
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3);  
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 

и 76. ЗЈН, наведених овом конурсном докумнтацијом, (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке  - чл. 

75. ЗЈН, наведених овом конкурсном документацијом (Образац 6) 
7) Листу референци са потврдама о референцама (образац 7) 
8) Модел уговора (Образац 8). 
9) Образац Табеле минималних функционалности (Образац 9) 
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 (ОБРАЗАЦ 1) 

 

V ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда бр ___________ од _________ за јавну набавку добара - ЈНМВ 89/18 – Лиценца и развој 
софтвера за управљање радним  налозима и имовином 
1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача:  
Адреса понуђача:  
Матични број понуђача:  
Порески идентификац. 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) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – ЈНМВ 89/18 – Лиценца и развој софтвера за управљање радним  
налозима и имовином 

Укупна цена без ПДВ-а   
ПДВ  
Укупна цена са ПДВ-ом  
Рок и начин плаћања 45 дана од дана пријема рачуна понуђача,  на основу 

документа којим је потврђује да су добра испоручена. 
Плаћање се врши на рачун понуђача.   

Гаранција 12 месеци 

Рок важења понуде не краћи од 30 дана ___________ дана 

Рок извршења услуге 6  месеци по позиву наручиоца 

 

 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 

    

 
 
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 образац понуде за сваку партију 
посебно. 

 
 
3) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

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

Датум  
М.П. 

 Понуђач 
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4) 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. 

 
 
5) 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. 
 
 
 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 
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 (ОБРАЗАЦ 2) 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
 

Р.Бр. 

Предмет јавне набавке 
Кол. 

 
Цена без 

ПДВ-а 
Цена са 
ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 

1. Услуга израде и имплементације софтверског 
решења за управљање имовином и одржавањем, као 
и израда одговарајуће базе података, у свему према 
захтевима и техничкoj спецификацији. 

1   

2. Услуга обуке корисничког тима и израда pdf 
корисничких упутстава за сваку програмску целину 
појединачно. 

1   

3. Годишња лиценца за софтверско решење.  
Лиценца укључује могућност симултаног рада 
минимално 50 корисника. Позиција обухвата и све 
евентуалне зависне трошкове (лиценце оперативног 
система, лиценце за базу података и слично). 

1   

4. Услуге једногодишњег одржавања и подршке за 
софтверско решење. Позиција обухвата 
прилагођења и дораде софтверског решења на 
писмени захтев Наручиоца. 

1   

УКУПНО без ПДВ-а:  

ПДВ:  

УКУПНО  са ПДВ-ом:  

 
 

 
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 

 у колону 4. уписати колико износи цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 у колону 5. уписати колико износи цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет јавне набавке; 
 На крају уписати укупну цену предмета набавке без ПДВ-а, ПДВ и укупну цену предмета 

набавке са ПДВ-ом. 
 

 
Датум  

М.П. 
 Понуђач 
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(ОБРАЗАЦ 3) 

 

 

 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
 
 
У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач __________________________________________ 
[навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, за ЈНМВ 
89/18 – Лиценца и развој софтвера за управљање радним  налозима и имовином 
  како следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 
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 (ОБРАЗАЦ 4) 
 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 
 
 
 

У складу са чланом 26. ЗЈН,  
 
________________________________________________________________________, даје: 
                                                        (Назив понуђача)  

 

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке ЈНМВ 89/18 – Лиценца и развој софтвера за управљање радним  налозима и имовином, 
поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 

Датум  
М.П. 

 Понуђач 

    

 
 
 

 
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 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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(ОБРАЗАЦ 5) 

 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОНУЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ И ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА 
УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

 
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 добара -  ЈНМВ 89/18 – Лиценца и развој софтвера за управљање радним  налозима и 
имовином, испуњава све услове из чл. 75. и 76. ЗЈН, односно услове дефинисане конкурсном 
документацијом за предметну јавну набавку, и то: 
 
Обавезни услови из чалана 75. ЗЈН 
 

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

2) Понуђач 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) 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) 
(чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН); 

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); 

 
Додатни услови из чалана 76. ЗЈН 
 

1) Да је  имао укупне приходе  за три  године (2015, 2016 и 2017.) у висини од најмање 
9.000.000,00 динара; 

2) Да је у предходне 3 године - 2016, 2017. и 2018. - имао укупне приходе од вршења услуга 
која су предмет ове јавне набавке  у висини  у висини од најмање 9.000.000,00  динара. 
 

 
 
 

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 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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(ОБРАЗАЦ 6) 
 
 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ПОДИЗВОЂАЧА  О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 
ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ -  ЧЛ. 75. ЗЈН 

     
 
 

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 ЈНМВ 89/18 – Лиценца и развој софтвера за управљање 
радним  налозима и имовином, 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: М.П. Потпис овлашћеног лица 

   

 
 
 
 

Напомена: Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, Изјава мора бити потписана од 
стране овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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(ОБРАЗАЦ 7) 
 

 
ЛИСТА РЕФЕРЕНЦИ ЗА ЈНМВ 89/18  

 ЛИЦЕНЦА И РАЗВОЈ СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАДНИМ  НАЛОЗИМА И ИМОВИНОМ 
 

Листа израђених и имплементираних софтверских решења  у  последњих три године (2015 - 
2017). Минималан захтевани број референци је три (3), а на основу оверених потврда или копија 
уговора.  

 
 

Редни 
број 

Наручилац Број и датум уговора Вредност 
услуга без ПДВ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

УКУПНО    

  
 
 
 

Датум: М.П. Потпис понуђача 

   

 
 
 

Напомена:  У листи израђених и имплементираних софтверских решења  у  последњих три 
године (2015 - 2017) се уписује назив наручиоца, број и датум уговора, као и вредност услуга без ПДВ. 
Минималан захтевани број референци је три (3), а наведене ставке у Листи референци доказују се 
потписаним и овереним Потврдама које дајемо у прилогу (потврде копирати по потреби). 
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Назив Наручиоца:  

Седиште:  

Матични број:  

Порески идентификациони број:  

Телефон:  

 
 
 
Наручилац  издаје 
 

ПОТВРДУ 
   
 

Да је понуђач  
 
_________________________________________________________________________  
                                                         [назив и седиште понуђача] 
  

 
 
у претходних три године (2015,2016,2017) наручиоцу извршио услуге израде и 

имплементације софтверских решења: ___________________________________________________, 
и то по основу уговора број ________________од 201_. године, у вредности од ____________без ПДВ. 

 
 
 

  
Потврда се издаје на захтев понуђача ________________________________ ради учешћа у поступку 
јавне набавке услуга услуга – ЈНМВ 89/18 - Лиценца и развој софтвера за управљање радним  
налозима и имовином, код наручиоца  ЈКП „Грејање“ Панчево и у друге сврхе се не може користити.  
 
 
Потврђујем печатом и потписом да су горе наведени подаци тачни:  
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис Наручиоца 

   

 
 
 
 
Напомена:  потврде копирати по потреби. 
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                                                          (ОБРАЗАЦ 9) 

ТАБЕЛА МИНИМАЛНИХ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ 

Понуђено решење мора да задовољи све наведене захтевe, а понуђач је у обавези да 
изради и имплементира решење које ће поседовати захтевану функционалност. 

Назив 

Задовољава 

(Понуђач уписује ДА 
поред сваке 
функционалности . У 
случају да није навео 
ДА, понуда ће бити 
одбијена као технички 
неодговарајућа) 

Понуђено решење мора да омогући креирање регистра имовине која се одржава.  

Понуђено решење мора да омогући самостално дефинисање нових врста (типова) 
имовине. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање особина елемената имовине тј. 
атрибута који описују имовину на свакој врсти имовине. 

 

Понуђено решење мора да омогући креирање конкретних елемената имовине на 
основу претходно дефинисаних врста имовине. 

 

Понуђено решење мора да омогући креирање и организовање објеката у физичкој 
структури, тј. могућност самосталног креирања и организације локација, зграда, 
објеката, техничких система, уређаја и других имовинских објеката којима клијент 
располаже. 

 

Понуђено решење мора да омогући одређивање геопозиције (тачака) елемената 
имовине. 

 

Понуђено решење мора да омогући хијерархијско структуирања и приказ имовине 
у форми “стабла”, листе или мапе са приказом претходно геопозиционираних 
елемената имовине. 

 

Понуђено решење мора да омогући додавање напомене у вези са елементом 
имовине. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање домена рада на имовини (права 
и привилегије). 

 

Понуђено решење мора да омогући додавање прилога, тј. одређеног документа у 
вези са објектом (нацрт објекта, упутство произвођача, техничка спецификација, 
фотографија објекта итд.). 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање географске локације за сваки 
елемент имовине. 

 

Понуђено решење мора да омогући претрагу физичке структуре и приказа 
објеката физичке структуре по групама имовине, врсти, шифри или називу 
имовине. 

 

Понуђено решење мора да омогући таговање (обележавање) имовине QР кодом 
тј. могућност генерисања QР кода у систему и обележавања имовине са циљем 
добијања информација о имовини скенирањем кода. 

 

Понуђено решење мора да омогући комуникацију и синхронизацију са техничком 
базом података у циљу добијања информација о стању топлотних извора. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање простора, логичких целина, тј. 
обједињавање делова физичке структуре у циљу логичког праћења (одржавања, 
коришћења...). 

 

Понуђено решење мора да омогући повезивање одређеног простора са 
корисницима и организационом јединицом која користи/одржава простор. 
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Понуђено решење мора да омогући пријем проблема путем андроид апликације 
или да апликација за пријем проблема буде „responsive“ како би било омогућено 
коришћење исте на мобилним уређајима. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање улица и адреса и претрагу по 
адресама и броју. 

 

Понуђено решење мора да омогући креирање записа типа “проблем”.  

Понуђено решење мора да омогући креирање записа типа “инфо”.  

Понуђено решење мора да омогући избор из листе предефинисаних записа у 
циљу давања бржег одговора. 

 

Понуђено решење мора да омогући прослеђивање записа надлежној служби на 
даље решавање. 

 

Понуђено решење мора да омогући креирање сервисних пријава и захтева.  

Понуђено решење мора да омогући претрагу креираних пријава/захтева по 
називу, локацији, сервисној служби, типу пријаве, статусу и жељеном временском 
интервалу. 

 

Понуђено решење мора да омогући праћење тока реализације пријаве/захтева, уз 
могућност промене статуса пријаве (пријављен, у реализацији, затворен). 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање локације са које се пријављује 
проблем на сервисној пријави/захтеву, кретањем кроз регистар имовине. 

 

Понуђено решење мора да омогући додавањеприлога, тј. одређеног документа у 
вези са пријавом (скенирани документ, фотографија...) на пријаву. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање жељених категорија радова на 
сервисној пријави. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање одговорне сервисне службе на 
сервисној пријави. 

 

Понуђено решење мора да омогући праћења историје комуникације на сервисној 
пријави/захтеву, како аутоматски генерисаних информација из система, тако и 
произвољно додатих коментара од стране учесника у процесу одржавања. 

 

Понуђено решење мора да омогући генерисања једног или више радних налога са 
сервисне пријаве, типа “Интерни радни налог”. 

 

Понуђено решење мора да омогући генерисања једног или више радних налога са 
сервисне пријаве, типа “Екстерни радни налог”. 

 

Понуђено решење мора да омогући складиштења пријава/захтева у архиву, као и 
деархивирање истих. 

 

Понуђено решење мора да омогући креирања интерног радног налога са 
постојеће сервисне пријаве, уз преузимање свих претходно унетих информација. 

 

Понуђено решење мора да омогући креирања екстерног радног налога са 
постојеће сервисне пријаве, уз преузимање свих претходно унетих информација. 

 

Понуђено решење мора да омогући претрагу креираних радних налога по називу, 
локацији, сервисној служби, категорији, типу радног налога, статусу и жељеном 
временском интервалу. 

 

Понуђено решење мора да омогући придруживање радног налога одговарајућој 
сервисној служби. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање жељених категорија радова на 
радном налогу. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисања три нивоа приоритета по којима 
се извршава радни налог (низак, средњи, висок). 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање времена отварања радног 
налога, датума доделе и рока завршетка. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање лица одговорног за извршење 
радног налога у зависности од претходно изабране сервисне службе. 

 

Понуђено решење мора да омогући одређивање техничких лица (извршилаца) на 
радном налогу, у зависности од претходно изабране сервисне службе. 

 

Понуђено решење мора да омогући одређивање лица одговорних за реализацију 
радног налога, у зависности од претходно изабране сервисне службе. 

 

Понуђено решење мора да омогући повезивање радног налога са конкретним 
елементом имовине на ком се реализује одржавање. 
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Понуђено решење мора да омогући додавање одређеног документа у вези са 
радним налогом (скенирани документ, фотографија...). 

 

Понуђено решење мора да омогући праћењЕ историје комуникације на радном 
налогу и додавања коментара од стране учесника у процесу одржавања. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање различитих статуса радних 
налога (у припреми, у реализацији, затворен, завршен, отказан). 

 

Понуђено решење мора да омогући евидентирања утрошеног материјала по 
радном налогу, избором из листе дефинисаног материјала. 

 

Понуђено решење мора да омогући бележење рада људи (времена) на радном 
налогу. Потребно је омогућити дефинисање планираног и реализованог рада 
људи по радном налогу. 

 

Понуђено решење мора да омогући евидентирања рада људи на вишедневним 
активностима. Потребно је дефинисати датум почетка активности, трајање 
активности, датум завршетка активности и дане у недељи у којима се активност 
обавља. 

 

Понуђено решење мора да омогући евидентирања рада људи на активностима 
где је укључено више лица, избором лица која припадају одговарајућој сервисној 
служби. 

 

Понуђено решење мора да омогући архивирање радних налога, тј. складиштење 
радних налога у архиву и деархивирање радних налога. 

 

Понуђено решење мора да омогући креирање листе за проверу, односно унос 
ставки (активности) за проверу. 

 

Понуђено решење мора да омогући груписање креираних ставки у секције.  

Понуђено решење мора да омогући придруживање листе за проверу радном 
налогу. 

 

Понуђено решење мора да омогући произвољно дефинисање могућих исхода на 
ставкама листе за проверу. 

 

Понуђено решење мора да омогући креирање дефиниције (шаблона) редовног 
одржавања, са очекиваним временом трајања и периодом понављања. 

 

Понуђено решење мора да омогући додавање распореда активности у календар 
(на дефинисаном шаблону редовног одржавања). 

 

Понуђено решење мора да омогући аутоматско генерисања радних налога на 
основу дефинисаног распореда, уз могућност избора броја дана, колико је 
потребно креирати радни налог пре његове реализације. 

 

Понуђено решење мора да омогући креирање и дистрибуцију обавештења о 
приспећу активности редовног одржавања, уз могућност избора броја дана колико 
је потребно послати обавештење пре његове реализације. 

 

Понуђено решење мора да омогући избор лица и служби којима се дистрибуира 
обавештење о креираном радном налогу:  

 Обавештење за лице које је креирало дефиницију одржавања 

 Обавештење за одговорно лице на радном налогу 

 Обавештење за одговорног извршиоца на радном налогу 

 Обавештење за одговорну сервисну службу 

 Обавештење за одговорног извођача 

 

Понуђено решење мора да омогући календар одржавања, тј. преглед распореда 
свих дефиниција одржавања, кроз приказ у календару одржавања. 

 

Понуђено решење мора да омогући филтрирање приказа календара одржавања 
по следећим критеријумима: 

 Сервисна служба 

 Извођач радова 

 Наручилац радова 

 Тип одржавања (интерно или екстерно) 

 По лицу које води радни налог и одговорном извршиоцу 

 По жељеној категорији радова 

 По локацији (изборм из регистра имовине) 

 За жељени месец или недељу 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање различитих типова уговора 
(уговор са подизвођачем, уговор о одржавању итд.). 

 



Измена  конкурсне документације у поступку   ЈНМВ 89/18               21/29 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање основних информација на 
уговору (купац, продавац, назив, број, датум склапања, почетак, крај, отказни рок). 

 

Понуђено решење мора да омогући евидентирање анекса уговора.  

Понуђено решење мора да омогући дефинисања обавештења о временском 
истеку уговора. 

 

Понуђено решење мора да омогући додавање прилога на уговор (скенирани 
уговор, анекс уговора...). 

 

Понуђено решење мора да омогући унос компанија ручно, или импортом са 
сервиса НБС, помоћу ПИБ-а или матичног броја; компаније се у систему могу 
појавити у својству клијента, извођача и добављача. 

 

Понуђено решење мора да омогући унос корисника са основним информацијама. 
Корисници се могу појавити у својству запосленог, корисника решења, екстерног 
корисника или контакта. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање произвољних корисничких 
профила са сетом права приступа програмима. Сваком корисничком профилу 
треба омогућити придруживање претходно заведених корисника. 

 

Понуђено решење мора да омогући да се за сваког корисника система могу 
дефинисати права приступа, како самим програмима, тако и акцијама и 
функционалностима у оквиру сваког појединачног програма. 

 

Понуђено решење мора да омогући додавање организационих јединица, уз 
могућност дефинисања надређених и припадајућих организационих јединица. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање надлежности над имовином. 
Имовина мора да се дефинише кроз везу са организационом јединицом која том 
имовином управља. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање сервисних служби. Сервисне 
службе треба да представљају делове организације, тј. организационе јединице 
које се баве пословима одржавања. Потребно је омогућити придруживање 
корисника жељеним сервисним службама. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање техничких категорија тј. 
категорија радова које је могуће доделити приликом креирања сервисне пријаве 
или радног налога. 

 

Понуђено решење мора да омогући произвољно дефинисање каталога 
материјала који ће се користити на радним налозима. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање јединица мере које се могу 
појавити у решењу. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање радне површине корисника. 
Потребно је произвољно дефинисање радних површина, које ће садржати само 
неопходне информације и алате које су адекватне потребама одређеног радног 
места, тј. корисника. 

 

Понуђено решење мора да омогући дефинисање више радних површина за једног 
корисника. 

 

Понуђено решење мора да омогући произвољно дефинисање сегмената радне 
површине који се стављају кориснику на располагање. 

 

Понуђено решење мора да омогући повезивање креираних корисничких профила 
са радним површинама. 

 

Извештаји  

Понуђено решење мора да омогући да се дефинисани извештаји у софтверу 
генеришу у реалном времену. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај који приказује историју одржавања 
елемента имовине кроз радне налоге. Приказ извештаја треба да сагледа 
конкретне радне налоге на изабраној имовини и да сумарни поглед одржавања, 
по дубини припадајуће имовине. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај који приказује имовину (локацију) са 
највећим бројем радних налога, у изабраном временском периоду. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај који приказује, у форми листе, 
преглед промена на имовини за жељени дан. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај који приказује детаље о имовини за 
изабрану врсту имовине. Извештај треба да прикаже листу елемената имовине 
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изабране врсте имовине. За сваки елемент листе потребно је приказати атрибуте 
који карактеришу конкретну имовину. 

Понуђено решење мора да омогући извештај који приказује податке о броју и 
проценту напуњених и пуштених подстаница. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај који омогућује претрагу по свим 
претходно дефинисаним атрибутима подстанице. Такође, извештај треба да 
омогући филтрирање по групи имовине, типу подстанице, жељеном опсегу 
пројектоване снаге, прикључене снаге и датума прикључења. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај који приказује све записе креиране у 
позивном центру, уз могућност филтрирања по особи која је креирала запис, 
категорији, начину пријављивања и жељеном временском периоду. Потребно је 
графички приказати однос записа типа “инфо” и типа “проблем”. Такође, потребно 
је омогућити експорт извештаја у Excel. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај који приказује табеларно и графички 
број сервисних пријава и захтева у сваком статусу, по данима. Референтни датум 
за филтер претраге треба да буде датум пријављивања пријаве/захтева. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај који приказује графички и табеларно 
број сервисних пријава и захтева у сваком статусу, по сервисним службама, у 
дефинисаном временском периоду. Референтни датум за филтер претраге треба 
дабуде датум пријављивања пријаве/захтева. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај о гео локацији, који приказује 
географске локације на којима су креиране сервисне пријаве. 

 

Понуђено решење мора да омогући извешта који приказује ангажовање ресурса 
заведених у оквиру финализованих (завршених) радних налога. Ресурси треба да 
су груписани по сервисним службама. 

 

Понуђено решење мора да омогући реализацији радних налога по 
организационим јединицама и по статусима радног налога. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај који треба да прикаже недљни 
преглед радних налога, тј. радне налоге, који барем једним делом свог интервала 
припадају изабраној недељи. Посматра се планирани интервал - време између 
датума доделе и рока завршетка, или интервал реализације. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај о активним радним налозима, који 
приказује листу свих радних налога који су отворени (у реализацији). 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај о радним налозима код којих је 
прекорачен планирани рок реализације радног налога. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај о гео локацији, који треба да 
прикаже мапу са географским локацијама на којима су креирани радни налози. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај о детаљној претрази радних налога, 
који омогућава претрагу радних налога по свим параметрима који су у вези са 
радним налогом. 

 

Понуђено решење мора да омогући сумарни извештај за радне налоге по 
сервисним службама, који графички и табеларно треба да прикаже број радних 
налога у сваком статусу, по сервисним службама у дефинисаном временском 
периоду. Референтни датум за филтер претраге треба да буде датум доделе 
радног налога. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај који приказује месечну реализацију 
редовног одржавања на објекту. Извештај треба графички да прикаже месечну 
реализацију радних налога за редовно одржавање на жељеној локацији. 

 

Понуђено решење мора да омогући извештај који приказује сумарни преглед 
уговора, са детаљним приказом свих уговорних података. 

 

Дневни билтен  

Понуђено решење мора да омогући дистрибуцију дневног билтена који се 
запосленима путем email-a доставља сваког дана у договорено време и садржи 
сет актуелних информација из система које су од значаја за рад запосленог. 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА          (ОБРАЗАЦ 8) 

 
   
                                                             
Број: 6/  
Панчево,           .2019. година     

 
УГОВОР О ЛИЦЕНЦИРАЊУ И РАЗВОЈУ СОФТВЕРА ЗА УПРАВЉАЊЕ РАДНИМ  

 НАЛОЗИМА И ИМОВИНОМ 
 
 

Закључен између: 
Наручиоца  ЈКП „ГРЕЈАЊЕ“ 26000 ПАНЧЕВО, улица Цара Душана број 7, ПИБ:101050607,  матични 
број: 08488754; број рачуна: 160-10373-94; назив банке: Banca Intesa; телефон: 013/315-400; 
телефакс: 013/351-270, кога  заступа в.д. директора  Зденка Јокић  (у даљем тексту: Наручилац) 
и 
_____________________________адреса_________________________,ПИБ:_______________матич
ни број:_________________број рачуна: _________________ Назив банке: ________________, 
телефон:________________телефакс: ___________________ E-mail: _________________кога 
заступа______________________________(у даљем тексту: Вршилац услуга), 
 
Основ уговора: ЈНМВ 89/18 – Лиценца и развој софтвера за управљање радним  налозима и 
имовином 
   
Понуда изабраног  понуђача бр. _________ од___________________ 
 

Број и датум одлуке о додели уговора:__________________________ 
 

 
Члан 1. 

Предмет овог Уговора су услуге развоја, имплементирања, обуке корисничког тима,  годишње 
лиценцирање и одржавање софтвера за праћење радних налога и имовине, као и израда 
одговарајуће базе података, након спроведеног поступка јавне набавке мале вредности  бр. ЈНМВ 
89/18, а у свему у складу са спецификацијом услуга из конкурсне документације Наручиоца, као и 
понудом Вршиоца услуга, које су саставни део овог Уговора. 

 
Члан 2 

Укупна уговорена вредност набавке услуга из чл. 1 овог Уговора, за период  важења овог 
Уговора је _______________ динара, без урачунатог  ПДВ-а, ПДВ у износу од _____________ динара, 
а са урачунатим ПДВ-ом је _________________ динара.  

  Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати, осим на основу обостране писмене 
сагласности за индекс  потрошачких цена.   

 
Члан 3. 

Вршилац услуга се обавезује да услугу изврши у року од 6 месеци по позиву Наручиоца.  
 

Члан 4. 
Наручилац се обавезује да врши плаћање на рачун понуђача у року од 45 дана од дана 

пријема рачуна, на основу документа који испоставља продавац, а којим се потврђује извршење 
услуге. 
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Члан 5. 
Продавац  даје гаранцију на извршене услуге у трајњу од 12 месеци . 

 
 

Члан 6. 
Наручилац може, након закључења овог уговора, повећати обим предмета уговора 

максимално до 5% од укупне вредности уговора, ако за то постоји потреба. 
Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати, осим на основу обостране писмене 

сагласности за индекс  потрошачких цена.        
 
                                                             Члан 7. 

Уговорне стране имају право да једнострано писмено раскину Уговор са отказним роком од 30 
дана. Раскид Уговора не ослобађа ниједну уговорну страну од испуњења свих уговором  прихваћених 
обавеза до дана раскида Уговора. 

Члан 8. 
Уговор се закључује на годину дана од дана потписивања. 
 

Члан 9. 
Уговорне стране су сагласне да се за праћење реализације овог Уговора од стране Купца 

задужује руководилац Општег сектора и инжењер информационог система.  
Члан 10. 

Уговорна страна, која не поштује одредбе овог Уговора, одговара за штету причињену другој 
уговорној страни, у складу са одредбама Закона о облигационим односима. 

Члан 11. 
На сва питања, која нису регулисана овим Уговором, примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима. Евентуалне спорове, који проистекну приликом реализације овог Уговора, 
уговорне стране ће покушати да реше споразумно и у духу добрих пословних обичаја, а ако то не буде 
могуће, пристају на надлежност стварно надлежног суда у Панчеву.  

 
                                                                    Члан 12. 

Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна задржава 
по 2 (два) примерка за своје потребе. 

 
 

 

ПРОДАВАЦ 
   

КУПАЦ 
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VII УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 
Понуђач подноси понуду на српском језику. 
 
2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДА 
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији, затворену на 
начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача.  
У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Понуду доставити на адресу: ЈКП Грејање Панчево, Цара душана 7, 26000 Панчево са назнаком: 
 

Понуда за јавну набавку добара 
ЈНМВ 89/18 – Лиценца и развој софтвера за управљање радним  налозима и имовином 

  -  „НЕ ОТВАРАТИ“ 
 
Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 06.02.2019. године до 
10 часова.  
Отварање понуда ће се обавити дана 06.02.2019. године у  10:15 часова, у Панчеву, Цара Душана 
7, у канцеларији 202  
 
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. 
Неблаговремену понуду наручилац ће по окончању поступка отварања вратити неотворену понуђачу, 
са назнаком да је поднета неблаговремено.  
 
Понуда мора да садржи оверен и потписан:  

1) Образац понуде (Образац 1);  
2) Образац структуре понуђене цене (Образац 2); 
3) Образац трошкова припреме понуде (Образац 3); 
4) Образац изјаве о независној понуди (Образац 4); 
5) Образац изјаве понуђача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 75. 

и 76. ЗЈН (Образац 5); 
6) Образац изјаве подизвођача о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке - чл. 

75. (Образац 6), уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем; 
7) Потврде за референце (Образац 7) 
8) Модел уговора; 
9) Доказе из чл. 76. ЗЈН 
10) Табела минималних функционалности (Образац 9) 

 
2. ПАРТИЈЕ 
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: ЈКП Грејање Панчево, Цара душана 
7, 26000 Панчево, са назнаком: 
„Измена понуде за јавну набавку добара – ЈНМВ 89/18 – Лиценца и развој софтвера за управљање 
радним  налозима и имовином   - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку добара – ЈНМВ 89/18 – Лиценца и развој софтвера за управљање 
радним  налозима и имовином    - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Опозив понуде за јавну набавку добара – ЈНМВ 89/18 – Лиценца и развој софтвера за управљање 
радним  налозима и имовином   - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
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„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара ЈНМВ 89/18 – Лиценца и развој софтвера за 
управљање радним  налозима и имовином - НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду подноси 
група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 
6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  
 
Понуђач може да поднесе само једну понуду.  
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој понуди 
или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда. 
У Обрасцу понуде (Образац 1. у поглављу V ове конкурсне документације), 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 (Образац 1. у 
поглављу V ове конкурсне документације) 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 III конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова 
(Образац 6. у поглављу V ове конкурсне документације). 
Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, односно 
извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  
Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради утврђивања 
испуњености тражених услова. 
 
 
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)  и 2) ЗЈН и то податке о:  

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

 опису послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора 
 
Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у поглављу III 
ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова (Образац 5. 
у поглављу V ове конкурсне документације). 
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 ЗЈНом. 
Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне набавке и 
уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
 
9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ 
ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 
 
9.1. Захтев у погледу рока испоруке и места испоруке добара 
Рок извршења услуге  је 6 месеци од дана позива Наручиоца на адресу Наручиоца 
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9.2. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 
Рок плаћања је 45 дана, од дана пријема рачуна, на основу документа којим је потврђено извршење 
услуге. 
Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 
Понуђачу није дозвољено да захтева аванс. 
 
9.3. Захтев у погледу рока важења понуде 
Гарантни рок је 12 месеци 
 
9.4. Захтев у погледу рока важења понуде 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику затражи од понуђача 
продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати понуду. 
 
 
10. 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. 
У цену је урачунато у цену је урачуната цена предмета јавне набавке и испоруке до наручиоца 
Цена је фиксна и не може се мењати.  
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
ЗЈН. 
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 
ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 
Наручилац не захтева средства 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 
 
Заинтересовано лице може, у писаном облику [путем поште на адресу наручиоца, електронске поште 
на e-mail sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs или факсом на број 013/351-270 тражити од наручиоца 
додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже 
наручиоцу и на евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, 
најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
Наручилац ће у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним информацијама или 
појашњењима конкурсне документације, одговор 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 89/18 
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. ЗЈН,  и то:  

- путем електронске поште или поште, као и објављивањем од стране наручиоца на Порталу 
јавних набавки и на својој интернет страници; 

 - ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или понуђача 
путем електронске поште, страна која је извршила достављање дужна је да од друге стране захтева 
да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга страна дужна да то и учини када је то 
неопходно као доказ да је извршено достављање. 
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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. ЗЈН).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити контролу 
(увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу оставити примерени рок 
да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) код понуђача, као и 
код његовог подизвођача.  
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. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНАТА 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. 
 
16. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА СА ДЕТАЉНИМ 
УПУТСТВОМ О САДРЖИНИ ПОТПУНОГ ЗАХТЕВА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице које има 
интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или би могао да 
претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 
комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републичка комисија).  
Захтев за заштиту права се доставља наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-mail: 
sasa.fara@grejanje-pancevo.co.rs , факсом на број 013/351-270 или препорученом пошиљком са 
повратницом на адресу наручиоца. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке радње 
наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац 
обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом 
захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници наручиоца, најкасније у року од два дана 
од дана пријема захтева.  
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. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне 
недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио.  
Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 
подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се благовременим уколико је 
поднет најкасније до истека рока за подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл.108. ЗЈН или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања 
одлуке на Порталу јавних набавки. 
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока. 
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне набавке у складу 
са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  
Захтев за заштиту права мора да садржи:  
1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 
2) назив и адресу наручиоца;  
3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци наручиоца;  
4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 
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5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  
6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 
7) потпис подносиоца.  
Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за подношење захтева 
за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке комисије, у смислу члана 
151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  
 

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће елементе:  
(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  
(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да садржи 

податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, као и датум 
извршења налога. * 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 - 60.000 динара;  
(4) број рачуна: 840-30678845-06; 
(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси захтев за 

заштиту права; 
(7) сврха: ЗЗП; ЈКП Грејање Панчево; јавна набавка ЈНМВ 89/18 .  
(8) корисник: буџет Републике Србије; 
(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је извршена 

уплата таксе;  
(10) потпис овлашћеног лица банке, или  
 
2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом банке или 

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

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

трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о извршеној уплати таксе 
из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце захтева за заштиту права који имају 
отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог рачуна трезора, а који се води у Управи за 
трезор (корисници буџетских средстава, корисници средстава организација за обавезно социјално 
осигурање и други корисници јавних средстава), или 

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

о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке и други субјекти) 
који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и другим прописом. 

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

 

 

 

 


