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

14/15 и 68/15, у даљем тексту: ЗЈН), чл. 2. Правилника о обавезним елементима 

конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Службени гласник РС”, бр. 86/15), Одлуке о покретању поступка 

јавне набавке број 1/2019-1202 од 04.07.2019. године и Решења о образовању комисије 

за јавну набавку 1/2019-1203 од 04.07.2019. године, припремљена је: 

 

 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку – Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга у 

отвореном поступку са предлогом за закључење оквирног споразума 

јавна набавка број 3/2019 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

1. Подаци о наручиоцу 
Назив Наручиоца: "Железнице Србије" акционарско друштво, Београд 

Адреса Наручиоца: Немањина број 6, 11000 Београд 

Интернет страница Наручиоца: www.zeleznicesrbije.com 

Врста Наручиоца: Државна својина - акционарско друштво 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

 

Предметна јавна набавка се спроводи као јавна набавка у отвореном поступку, са 

предлогом за закључење оквирног споразума, у складу са ЗЈН и подзаконским актима 

којима се уређују јавне набавке (донетим на основу ЗЈН). 

 

3. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број 3/2019 је: Закуп пословног софтвера уз пружање 

консултантских услуга, ОРН: 48000000  и 72200000. 

 

4. Циљ поступка 

 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења оквирног споразума о јавној 

набавци. 

 

5. Време трајања оквирног споразума  

 

Оквирни споразум се закључује на 2 године.  

 

6. Број понуђача са којима се закључује оквирни споразум 

 

Оквирни споразум се закључује са једним, најповољнијим Понуђачем и једним 

Наручиоцем – „Железнице Србије“ ад. 

 

7. Критеријум и елементи критеријума за доделу оквирног споразума 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна узимаће се укупна понуђена 

цена без ПДВ-а.  

 

8. Начин преузимања конкурсне документације 

Конкурсна документација може се преузети на следеће начине: 

 са интернет странице наручиоца www.zeleznicesrbije.com  

 са Портала јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs 

 

9. Начин подношења понуде и рок за подношење понуде 

 

Право учешћа имају сви заинтересовани понуђачи који испуњавају обавезне и 

додатне услове за учешће у поступку јавне набавке утврђене одредбама члана 75. 

Закона о јавним набавкама, као и конкурсном документацијом.  
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Испуњеност услова из члана 75. ЗЈН понуђач доказује достављањем доказа из 

члана 77. истог Закона, а у складу са захтевима из конкурсне документације.   

Услови које сваки понуђач треба да испуни и начин на који се доказује 

испуњеност услова утврђени су конкурсном документацијом. 

Уз понуду и доказе, детаљније наведене у конкурсној документацији, понуђач је 

дужан да достави и друга тражена документа и обрасце садржане у конкурсној 

документацији.  

Сва документа којима се доказује испуњеност услова из члана 77. ЗЈН могу се 

достављати у неовереним копијама. 

Понуда понуђача мора обухватати целокупну набавку. 

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

Понуду може поднети понуђач који наступа самостално или група понуђача која 

подноси заједничку понуду, сагласно условима прецизно дефинисаним у члану 81. ЗЈН 

и конкурсној документацији.  

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. 

Све цене у понуди морају бити исказане у динарима (РСД), заокружене на две 

децимале, без ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

Понуђач је дужан да понуду достави непосредно или путем поште. 

Уколико понуђач понуду подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде 

примљена од стране наручиоца до датума и часа одређеног у позиву за подношење 

понуда. 

Рок за подношење понуда износи 30 (тридесет) дана од дана објављивања позива 

за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране понуђача 

најкасније дана 09.09.2019. године до 12 часова (по локалном времену), без обзира на 

начин подношења и то на адресу: "Железнице Србије" ад, ул. Немањина бр. 6, 11000 

Београд, Република Србија, или лично донети у писарницу предузећа, соба бр. 122, 

приземље, на истој адреси (улаз из Бирчанинове) . 

Понуде се достављају у писаном облику, на српском језику у затвореној коверти 

или кутији, затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу 

утврдити да се први пут отвара. 

Понуђач на предњој страни коверте или кутије, ставља заводни печат понуђача, 

назначава број и датум понуде и наводи текст: "Понуда за јавну набавку Закупа 

пословног софтвера уз пружање консултантских услуга у отвореном поступку са 

предлогом за закључење оквирног споразума, јавна набавка број 3/2019  - НЕ 

ОТВАРАТИ". 

Понуђачи су дужни да на полеђини коверте или кутије назначе назив, адресу, 

телефон, факс, e-mail адресу и име контакт особе. 

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

се ради о групи понуђача и навести називе и адресу, телефон, e-mail адресу и имена 

контакт особа свих учесника у заједничкој понуди. 

 

Понуђач  је обавезан да комплетну документацију, тј. понуду  преда у форми која 

онемогућава убацивање или уклањање појединих докумената након отварања понуде.  
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Понуда достављена по истеку рока одређеног за подношење понуда, односно која 

је примљена по истеку дана и сата до којег се понуде могу подносити, сматраће се 

неблаговременом и неће се отварати, а наручилац ће је, по окончању поступка 

отварања, вратити неотворену подносиоцу понуде, уз повратницу, са назнаком да је 

поднета неблаговремено. 

 

10. Место, време и начин отварања понуда 

 

Отварање понуда је јавно и истом може присуствовати свако заинтересовано 

лице. 

Отварање понуда ће се обавити по истеку рока за подношење понуда, односно 

дана 09.09.2019. године са почетком у 13 часова, у просторијама Наручиоца, 

"Железнице Србије" ад у Београду, Немањина бр. 6, канцеларија број 361, I спрат.  

 

11. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку 

отварања понуда 

 

У  поступку  отварања   понуда   могу  активно   учествовати   само  овлашћени 

представници понуђача. 

Учесник у поступку јавног отварања понуда – понуђач, дужан је да, најкасније на 

јавном отварању понуда Комисији за јавну набавку преда овлашћење за учешће у 

поступку отварања понуда, са подацима о лицу које је овлашћено да учествује у 

поступку отварања понуда и то: презиме и име, број личне карте, МУП који је издао и 

ЈМБГ. За стране држављане обавезно је доставити презиме и име, број пасоша и земљу 

из које долази. 

 

12. Рок за доношење одлуке о додели оквирног споразума 

Наручилац ће одлуку о додели оквирног споразума донети у року од 25 дана од 

дана јавног отварања понуда. 

 

13. Контакт  

- Особе за контакт: е-mail: ilija.radonjic@srbrail.rs 

                                                 nebojsa.manojlovic@srbrail.rs 

радним данима од 10 -14 часова. 

 

 

II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

2.1. Предмет јавне набавке 

 

Предмет јавне набавке број 3/2019 је Закуп пословног софтвера уз пружање 

консултантских услуга – ОРН: 48000000 и 72200000. 

Техничке спецификације услугe, која су предмет јавне набавке наведене су у делу 

III конкурсне документације. 

Понуђена услуга мора у целини да одговара захтевима из конкурсне 

документације.  

 

2.2. Партије 

 

Набавка није обликована по партијама. 

mailto:ilija.radonjic@srbrail.rs
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), КВАЛИТЕТ, 

ОПИС  И ОБИМ УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, 

МЕСТО ИЗВРШЕЊА УСЛУГА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 

 

Врста, опис и обим услуга која су предмет набавке: 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА УСЛУГЕ 
 

Набавка закупа пословног софтвера уз пружање консултантских услуга, број 3/2019 

треба да обухвати следеће активности: 

- Припрему за израду завршног рачуна 

- Израда завршног рачуна 

- Састављање образаца 

- Састављање и предаја пореског биланса, пореске пријаве и пратеће документације 

- Израда консолидованог биланса 

- Учешће у раду са изабраном ревизорском кућом 

- Учешће у свакодневном раду (осмочасовно присуство, пет дана у недељи) сектора 

за финансијско рачуноводствене послове  и план 2 стручна радника која ће давати 

савете, инструкције и учествовати у раду 

- Учествовање у изради програма пословања као и кварталних извештаја о степену 

извршења програма пословања 

- Учествовање у књижењу пописа и усаглашавању са пописним комисијама стања 

извршеног по попису са стањем које се води у пословним књигама 

- Учествовање у извештајима за потребе одбора директора и Скупштине друштва 

- Учествовање у решавању свих проблема који се јаве у току рада 

- Познавање пословања и протока документације у великим системима 

- Закуп и увођење у процес рада програмског пакета уз обавезу обуке радника за 

његово коришћење у току трајања уговора уз присуство консултаната (минимум 2 

пута недељно по 3 радна часа) 

- Пакет који се имплементира мора да садржи: 

1. Програм за финансијско књиговодство са коришћењем шифре контирања и 

аутоматским књижењем дуговне и потражне стране улазних/излазних рачуна, са 

РИНО и ЦРФ евиденцијом; платним прометом; аутоматским књижењем извода 

(динарских и девизних) и повезивањем уплата/исплата са рачунима на основу 

позива на број и шифре контирања; аутоматска евиденција књига за ПДВ и 

формирање пореске пријаве на месечном нивоу; 

2. Програм за обрачун зарада и накнада зарада уз поштовање колективног уговора; 

обрачун накнада за превоз; дневница; отпремнина; уговора о другим давањима 

физичким лицима; накнада за управни одбор. Обрачун зарада се врши аутоматски и 

у складу са Законом о привременом уређивању основица. Аутоматско издвајање 

података из обрачуна зарада за слање у Трезор. Аутоматско формирање података за 

пореску управу (образац ППП ПД) из свих наведених обрачуна. Аутоматско 

формирање налога за књижење обрачунатих зарада. Аутоматско формирање налога 

за уплату зарада по банкама, за уплату пореза и доприноса и за уплату 

обустава/кредита. 

3. Програм кадровске евиденције. Аутоматско формирање података за слање у Трезор 

– регистар запослених. 
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4. Програм за робно-материјално књиговодство прилагођено угоститељском 

пословању; фактурисање закупа и осталих услуга уз аутоматско књижење и 

евиденцију ПДВ-а 

5. Програм за основна средства уз обрачун ревалоризације и рачуноводствене и 

пореске амортизације; израда пореских пријава за непокретности; израда НЕП 

образаца; 

6. База података неопходна за израду Програма пословања и кварталних Извештаја о 

реализацији 

7. У имплементирани пакет и сва нова програмска решења морају се учитати 

постојећи подаци из постојећих евиденција и омогућити несметани континуирани 

рад. Конверзија података из постојећег решења у ново решење мора обухватити 

како текућу годину, тако и архивске године (од 1993. до 2018.). Пакет програмских 

решења мора бити инсталиран на Windows серверу) и мора да омогући 

вишекориснички рад и ауторизовани приступ корисника (шифра и тајна лозинка). 

8. Пакет и сва нова програмска решења морају се имплементирати у року од 30 

(тридесет) дана од дана потписивања оквирног споразума, а све према динамици и 

потребама Наручиоца. 

 

3.1. Рок извршења услуге 

 

Период вршења услуге је до окончања трајања оквирног споразума.  

 

 

3.2. Место извршења услуге 
 

Услуга ће се вршити у канцеларијама седишта наручиоца. 
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗЈН 

И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

4.1.ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ 

ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА 

 

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 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

 

 

 

 

 

1. 

Да је регистрован код надлежног 

органа, односно уписан у 

одговарајући регистар (чл. 75. 

став 1. тачка 1) Закона); 
 

 

Извод из регистра Агенције за привредне 

регистре, односно извод из регистра надлежног 

Привредног суда 

 
 

2. 

Да он и његов законски заступник 

није осуђиван за неко од 

кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, 

да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела 

против животне средине, 

кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело 

преваре (чл. 75. став 1. тачка 2) 

Закона); 
 

 

Правна лица:  
1) Извод из казнене евиденције, односно 

уверење 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, 
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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). 

 

Докази не могу бити старији од два месеца 

пре отварања понуда. 
 

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. став 1. тачка 4) Закона); 
 

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 

Агенције за приватизацију да се понуђач налази 

у поступку приватизације.  

 

НАПОМЕНА: Осим уверења Министарства 

финансија Понуђач је у обавези да достави 

уверења свих надлежних локалних самоуправа 

на којима се понуђач води као порески обвезник 

изворних локалних прихода. Дакле, уколико 

понуђач има обавезу плаћања пореза и других 

јавних дажбина у више локалних самоуправа, 

потврде свих тих управа јединица локалних 

самоуправа представљају доказе на околност да 

понуђач испуњава обавезни услов за учешће из 

члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН. 

 

Доказ не може бити старији од два месеца пре 

отварања понуда. 
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4. 

 

 

 

Да има важећу дозволу 

надлежног органа за обављање 

делатности која је предмет јавне 

набавке (чл. 75. став 1. тачка 5) 

Закона); 

Извода АПР-а на коме се види да је понуђач 

регистрован за обављање делатности која је 

предмет набавке. 
 

5. 

 
 

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. став 2. Закона) 

 

 

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави 

попуњен, потписан и оверен Образац 5 – Изјава 

о поштовању обавеза проистеклих из других 

важећих прописа (дат у поглављу X ове 

конкурсне документације) 
 

 

 

 

4.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ И НАЧИН ДОКАЗИВАЊА ИСПУЊЕНОСТИ  

ДОДАТНИХ УСЛОВА 

 

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 следећи 

начин: 
 

А) ФИНАНСИЈСКИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1. 

Понуђач је у дужан да, уз понуду, 

достави доказ да располаже 

неопходним финансијским 

капацитетом и то да је у претходне 

три године (2016, 2017, 2018.) 

остварио приходе у укупном 

износу од 20.000.000,00 динара, без 

ПДВ-а 

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави 

извештај о бонитету за јавне набавке 

Образац БОН ЈН који издаје Агенција за 

привредне регистре, који мора да садржи: 

статусне податке понуђача, сажети биланс 

стања и биланс успеха за претходне три 

године (2016, 2017. и 2018.), или биланс 

успеха за претходне три године (2016, 

2017. и 2018.) 
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2. 

Да понуђач није био у блокади, 

односно да нема евидентиране дане  

неликвидности у последњих 6 

месеци пре објављивања Позива за 

подношење понуда на Порталу 

јавних набавки.  

 

 

Потврда Народне банке Србије да понуђач  

није био у блокади, односно да нема 

евидентиране дане неликвидности у 

последњих 6 месеци пре објављивања 

Позива за подношење понуда на Порталу  

јавних набавки.  

 

 

 Б) ПОСЛОВНИ КАПАЦИТЕТ 
 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

1. 

Понуђач је у дужан да, уз понуду, 

достави доказ да располаже 

неопходним пословним капацитетом 

да је у периоду 2016, 2017. и 2018. 

године реализовао услуге примерене 

предмету јавне набавке у укупном 

износу од 10.000.000,00 динара, без 

ПДВ-а. 

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави 

попуњен, потписан и оверен Образац 7 – 

Изјава о неопходном пословном 

кацацитету (дат у поглављу X ове 

конкурсне документације), уз коју је 

потребно приложити потврде – референц 

листе (Образац 7а – дат у поглављу X ове 

конкурсне документације) својих 

наручилаца да је предметна услуга 

извршена и да на исту није било 

рекламације. 

 
 

 В) КАДРОВСКИ КАПАЦИТЕТ 

 УСЛОВИ ДОКАЗИ 

2. 

Понуђач је у дужан да, уз понуду, 

достави доказ да располаже 

неопходним кадровским капацитетом 

– минимум 5 запослених на 

финансијско-књиговодственим 

пословима. 

 

Понуђач је дужан да, уз понуду, достави 

попуњен, потписан и оверен Образац 8 – 

Изјава о неопходном кадровском 

кацацитету (дат у поглављу X ове 

конкурсне документације), као и списак 

запослених са копијама важећих М 

образца. 

 
 

 

 

 

4.3.УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ТАЧАКА 

4.1. И 4.2. 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3, 4 у складу 

са чл. 77. ст. 4. ЗЈН, понуђач доказује достављањем доказа наведених у табеларном 

приказу чиме потврђује да испуњава обавезне услове за учешће у поступку јавне 
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набавке из чл. 75. ст. 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, дефинисане овом конкурсном 

документацијом.  

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 захтеване доказе, а доказ о 

испуњености услова из члана 75. став 1. тачка 4) ЗЈН за део набавке који ће извршити 

преко подизвођача. 

Ако је за извршење дела јавне набавке чија вредност не прелази 10% укупне 

вредности јавне набавке потребно испунити обавезан услов из члана 75. став 1. тачка 5) 

ЗЈН понуђач може доказати испуњеност тог услова преко подизвођача којем је поверио 

извршење тог дела набавке. 

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 понуђач је дужан да 

за сваког члана групе достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) 

до 4) ЗЈН, а доказ из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да достави понуђач из 

групе понуђача којем је поверено извршење дела набавке за који је неопходна 

испуњеност тог услова.Додатне услове група понуђача испуњава заједно. 

Уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне и додатне услове за учешће у 

поступку, наручилац ће одбити његову понуду у смислу члана 106. Закона. 

 

Указујемо понуђачима на следеће:  

 

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду 

неоверених копија, а наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи 

од понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да доставе на увид оригинал 

или оверену копију свих или појединих доказа. Ако понуђач у остављеном, 

примереном року, који не може бити краћи од пет дана, не достави на увид оригинал 

или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као 

неприхватљиву. 

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 

75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно члану 78. став 5. ЗЈН. Понуђач је дужан да у својој 

понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача, уколико на тај начин жели да 

докаже испуњеност услова из члана 75. став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН. 

Наручилац неће одбити као неприхватљиву понуду зато што не садржи доказ 

одређен ЗЈН или конкурсном документацијом, ако је понуђач  у понуди навео интернет 

страницу на којој су тражени докази јавно доступни. 

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 

уређује електронски документ.  

Ако 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.  

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 тражени докази, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и 
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материјалном одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним 

бележником или другим надлежним органом те државе.  

Понуђач је дужан да без одлагања, а најкасније у року од 5 дана од дана настанка 

било које промене у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која 

наступи до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 

уговора о јавној набавци, о тој промени писмено обавести наручиоца, наводећи 

предмет и број јавне набавке. 

 

 
 

V ВРСТА КРИТЕРИЈУМА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ 

СЕ ДОДЕЉУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

 

 
5.1. Критеријум за доделу ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Наручилац ће извршити избор најповољније понуде применом критеријума 

„најнижа понуђена цена“. 

 

5.2. Елементи критеријума, односно начин на основу којих ће наручилац 
извршити доделу ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА у ситуацији када постоје две или 
више понуда са истом најнижом понуђеном ценом 

Све понуде које буду оцењене као прихватљиве, биће рангиране применом 

критеријума ,,најнижа понуђена цена“. Приликом оцене понуда као релевантна 

узимаће се укупна понуђена цена без ПДВ-а.  

 

Уколико се јаве понуђачи са истом ценом и није могуће донети одлуку о додели 

оквирног споразума, 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. 

 

 

VI УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

Упутство понуђачима како да сачине понуду садржи податке о захтевима 

наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи поступак 

јавне набавке. 

Понуђач мора да испуњава све услове за учешће у поступку јавне набвке, 

одређене ЗЈН и конкурсном документацијом, а понуду у целини припрема и подноси у 

складу са конкурсном документацијом. У супротном, понуда ће бити одбијена. Понуда 

се доставља у писаном облику, на обрасцима које понуђач преузима са Портала Управе 

за јавне набавке, као и са интернет стране наручиоца.  
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Понуда се сматра прихватљивом ако понуђач  уз понуду достави сва документа 

по захтевима наручиоца у погледу садржине понуде. У супротном понуда ће бити 

одбијена као неприхватљива. 

 

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

 

Позив за подношење понуда и конкурсна документација су припремљени  на 

српском језику. 

Понуђач понуду подноси на српском језику. 

Прилози уз понуду се достављају на српском језику.  

Целокупна кореспонденција и документација у вези с понудом коју размене 

понуђач и наручилац мора бити сачињена на српском језику.  

Уколико понуђач достави понуду која није на српском језику наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

 

 

6.2. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА 

ЦЕНА У ПОНУДИ 

 

Цена мора бити исказана у динарима (РСД) 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 се изражава у обрасцу понуде, моделу уговора и 

образцу структуре цене. 

Цене морају бити јасно и читко уписане.  

Цене су фиксне за време трајања уговора.  

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да 

понуђена цена покрива све трошкове које понуђач има у реализацији набавке 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да 

тај део одвојено искаже у динарима.  

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

складу са чланом 92. Закона. 

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне 

вредности понуде, меродавна је јединична цена. 

Понуде са ценом израженом у другој валути неће се разматрати. 

 

6.3.  ОБЛИК ПОНУДЕ 

 

Понуда се доставља у писаној форми у А4 формату. 

Понуда се доставља тако што понуђач уписује све тражене податке у обрасце 

који су саставни део конкурсне документације и прилаже доказе наведене у конкурсној 

документацији. 

Понуда не сме да садржи речи или бројеве унете између редова, брисане речи или 

бројеве нити речи и бројеве писане преко других речи и бројева, изузев када је 

неопходно да понуђач исправи грешке које је направио. 

Уколико се приликом сачињавања понуде и попуњавања образаца из конкурсне 

документације  начини грешка (у писању речи-текста, заокруживању понуђених 

опција, уношењу бројева или сл.), понуђач ће такву грешку отклонити на начин што ће 
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погрешно написане речи, текст, заокружену опцију, погрешно наведене бројеве и сл. -  

прецртати, с тим да прецртано остане читљиво.  

Исправке морају бити потписане од стране овлашћеног лица понуђача које је 

потписало образац понуде и оверене печатом, у супротном, понуда ће бити одбијена 

као неприхватљива. У случају подношења заједничке понуде исправку грешке 

потписује лице или лица која су потписала образац понуде и оверава/ју печатом 

понуђача. 

 

6.4.ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 

 

Обавезну садржину понуде чине сви докази (прилози) тражени конкурсном 

документацијом, као и попуњени, потписани и оверени наведени обрасци из конкурсне 

документације. 

Понуђач је дужан да, на начин дефинисан конкурсном документацијом, попуни, 

овери печатом и потпише све обрасце из конкурсне документације. 

Појединачне обрасце садржане у конкурсној документацији, понуђач je дужан да 

попуни читко, јасно и недвосмислено односно дужан је да упише све податке у за њих 

предвиђена празна поља или заокружи већ дате елементе у обрасцима, тако да обрасци 

буду у потпуности попуњени, а садржај јасан и недвосмислен.  

Понуда мора да садржи следећа документа која морају бити попуњена читко, 

потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом понуђача, поређана 

по наведеном редоследу: 

 

 Образац понуде (Образац 1) 

 

Понуђач је дужан да достави образац понуде – Образац 1 (дат у поглављу X ове 

конкурсне документације), правилно попуњен, оверен печатом и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача, чиме потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу 

понуде наведени. 

Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе начин подношења понуде, односно 

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

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе 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. 

У попуњеном обрасцу понуде не сме бити никаквих корекција и исправки. У 

случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и потписане од 

стране овлашћеног лица понуђача.  

 

 Образац –подаци о учеснику у заједничкој понуди (Образац 1а) 

 

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког понуђача 

из групе понуђача, уз понуду, достави попуњен, оверен печатом и потписан Образац 1а 

– Подаци о учеснику у заједничкој понуди (дат у поглављу X ове конкурсне 

документације). 

Образац се попуњава и доставља за сваког учесника у заједничкој понуди.  

У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, 

табелу је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди. 
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 Образац – подаци о подизвођачу (Образац 1б) 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, дужан је да за сваког 

подизвођача, уз понду, достави попуњен, оверен печатом и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача Образац 1б – Подаци о подизвођачу (дат у поглављу X ове 

конкурсне документације).   

Образац се попуњава и доставља за сваког подизвођача. 

У случају подношења понуде са већим бројем подизвођача, табелу је потребно 

копирати и доставити за сваког подизвођача. 

 

 Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни (Образац 

2)   

 

Понуђач је дужан да достави Образац 2 - Образац структуре ценe (дат у поглављу 

X ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача.  

У попуњеном обрасцу структуре цене не сме бити никаквих корекција и 

исправки. У случају било каквих исправки, исте морају бити оверене печатом и 

потписане од стране овлашћеног лица понуђача.  

 

 Образац трошкова припреме понуде (Образац 3) 

 

На основу члана 88. ЗЈН („Сл. Гласник“ Р. Србије број 124/12,14/15 и 68/15) 

понуђач може у оквиру своје понуде,  да достави Образац 3 – Трошкови припреме 

понуде (дат у поглављу X ове конкурсне документације), у коме наводи укупан износ и 

структуру трошкова припремања понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова. 

Уколико понуђач као саставни део понуде достави попуњен, потписан и печатом 

оверен (од стране овлашћеног лица понуђача) Образац трошкова припреме понуде 

сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде, а 

који (Захтев) ће бити уважен, односно Наручилац ће бити дужан надокнадити напред 

наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни 

Наручиоца, тј. Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове израде узорака или 

модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 

трошкове прибављања средстава обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 

накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 Образац изјаве о независној понуди из члана 26. ЗЈН 

 

Понуђач је дужан да достави Образац 4 - Изјаву о независној понуди (дат у 

поглављу X ове конкурсне документације), попуњен, оверен печатом и потписан од 

стране овлашћеног лица понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава 

сваки од чланова групе понуђача. 

У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, 

образац је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди. 
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 Образац изјаве о поштовању обавеза проистеклих из других важећих 

прописа из члана 75. став 2 ЗЈН (Образац 5) 

 

Понуђач је дужан да достави Образац 5 - Изјаву о поштовању обавеза 

проистеклих из других важећих прописа (дат у поглављу X ове конкурсне 

документације), попуњен, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног лица 

понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаву потписује и печатом оверава 

сваки од чланова групе понуђача. 

У случају подношења понуде са већим бројем учесника у заједничкој понуди, 

образац је потребно копирати и доставити за сваког учесника у заједничкој понуди. 

 

 Доказе којима понуђач доказује  испуњености обавезних услова за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. ЗЈН, наведених овом конурсном 

документацијом; 

 

Понуђач је дужн да достави доказе о испуњености обавезних услова – чл. 75. ЗЈН 

наведених у тачки 4.1. ове конурсне докумнтације. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки од чланова групе понуђача је 

дужан да достави доказе о испуњености обавезних услова из чл. 75. ЗЈН наведених 

овом конкурсном документацијом. 

Уколико понуђач наступа са подизвођачем, дужан је да за подизвођача достави 

доказе о испуњености обавезних услова – чл. 75. ЗЈН наведених овом конурсном 

докумeнтацијом.  

 

 Доказ о неопходном финансијском капацитету  

 

Понуђач је дужан да достави попуњен Образац 6 – Изјава о неопходном 

финасијском капацитету (дат у  поглављу X ове конкурсне документације), оверен 

печатом и потписан од стране овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из 

тачке 4.2. ове конкурсне документације. 

 

 Доказ о неопходном пословном капацитету  

 

Понуђач је дужан да достави Образац 7 – Изјава о неопходном пословном 

капацитету (дат у  поглављу X ове конкурсне документације),   оверен печатом и 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из тачке 4.2. 

ове конкурсне документације - референц листа ( потврда ) – Образац 7а – дат у  

поглављу X ове конкурсне документације). 

 

 Доказ о неопходном кадровском капацитету  

 

Понуђач је дужан да достави Образац 8 – Изјава о неопходном кадровском 

капацитету (дат у  поглављу X ове конкурсне документације),   оверен печатом и 

потписан од стране овлашћеног лица понуђача, са захтеваним прилозима из тачке 4.2. 

ове конкурсне документације. 
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 Модел оквирног споразума 

 

Понуђач је дужан да достави Модел оквирног споразума (дат у  поглављу XI ове 

конкурсне документације), који мора бити попуњен, печатиран и потписан од стране 

овлашћеног лица понуђача. 

У колико понуђачи подносе заједничку понуду, споразум о заједничком 

извршењу јавне набавке садржаће и податак о понуђачу који ће у име групе понуђача 

потписати и печатом оверити Модел оквирног споразума. 

 

 

Понуда и остали обрасци из конкурсне документације морају бити потписани од 

стране лица које је уписано у регистар као лице овлашћено за заступање понуђача. 

Укoликo су пoнудa и остали обрасци из конкурсне документације пoтписaни oд 

стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe понуђача, 

пoтрeбнo je, уз пoнуду, дoстaвити oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд 

стрaнe oвлaшћeнoг лицa. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају 

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

из групе који ће потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној 

документацији. 

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом 

оверава обрасце дате у конкурсној документацији, наведено треба дефинисати 

споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно члана. 

81. Закона. 

Обрасци о испуњеност услова из члана 75. ЗЈН, као и члана 26. ЗЈН који 

подразумевају давање изјаве под матерјалном и кривичном одговорношћу, морају бити 

потписани и оверени печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. 

 

 

6.5. ПАРТИЈЕ 

 

Набавка није обликована по партијама.   

 

 

6.6. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. Уколико понуђач достави 

понуду са варијантам наручилац ће такву понуду одбити као неприхватљиву. 

6.7.  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: "Железнице 

Србије" ад, ул. Немањина бр. 6, 11000 Београд – писарница предузећа, соба 122, 

приземље, улаз из Бирчанинове,   са назнаком: 
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„Измена понуде за јавну набавку Закуп пословног софтвера уз пружање 

консултантских услуга, у отвореном поступку, јавна набавка број 3/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку Закуп пословног софтвера уз пружање 

консултантских услуга, у отвореном поступку, јавна набавка број 3/2019- НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку Закуп пословног софтвера уз пружање 

консултантских услуга, у отвореном поступку, јавна набавка број 3/2019 - НЕ 

ОТВАРАТИ” или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку Закуп пословног софтвера уз 

пружање консултантских услуга, у отвореном поступку, јавна набавка број 3/2019 

- НЕ ОТВАРАТИ”. 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да 

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

понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, допуни нити да 

мења своју понуду, а уколико то учини или уколико не потпише уговор када је његова 

понуда изабрана,  или не достави средство гаранције за добро извршење посла након 

потписивања уговора, Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију за озбиљност 

понуде. 

 

6.8. 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 понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 

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

подизвођачем. 

 

6.9. 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, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор, 

 понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења, 

 понуђачу који ће издати рачун, 

 рачуну на који ће бити извршено плаћање, 

 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 IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 
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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 ЗЈН. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка 

јавне набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају 

задругари. 

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

заједничкој понуди. 

 

6.10. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који 

ће поверити подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача 

који подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о 

јавној набавци.  

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су 

наведени у поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се 

доказује испуњеност услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка 

јавне набавке, односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код 

подизвођача, ради утврђивања испуњености тражених услова. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује и 

као подизвођач. 

 

6.11. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ 

ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДЕ 

 

6.11.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања 

 

Понуђач у Обрасцу понуде наводи понуђену цену са и без ПДВ-а, заокружену на 

две децимале, која се изражава у RSD. У цену морају бити урачунати сви могући 

трошкови које понуђач може имати у реализацији предметне јавне набавке. Никакви 

накнадни трошкови неће бити признати од стране наручиоца. 

         Рок плаћања износи 45 дана (у складу са Законом о роковима измирења 

новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС” бр. 119/12 

и 68/15 и 113/17)) од дана пријема исправног рачуна за извршену услугу. Уколико 

се у понуди буде захтевало авансно плаћање или плаћање у року који је краћи од 

45 дана, понуда ће бити оцењена као неприхватљива.   

         Након извршене услуге, пружалац услуге испоставља рачун, у коме обавезно 

наводи број уговора под којим је заведен код наручиоца,  на адресу ''Железнице 
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Србије'' акционарско друштво, Немањина бр. 6, 11000 Београд, писарница, соба 122, 

приземље.  

         Рачун мора бити издат у складу са Законом о рачуноводству ("Службени глaсник 

РС", бр. 62/2013 и 2018) и Законом о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 

84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. 

изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - 

усклађени дин. изн., 108/2016, 7/2017 - усклађени дин. изн., 113/2017, 13/2018 - 

усклађени дин. изн., 30/2018 и 4/2019 - усклађени дин. изн.) као и других прописа који 

уређују предметну област.  

Наручилац нема обавезу издавања средстава обезбеђења плаћања (менице, 

акредитиви, банкарске гаранције и сл.). Понуде у којима се буду захтевали 

инструменти обезбеђења плаћања од наручиоца биће оцењене као неприхватљиве. 

 

6.11.2. Захтев у погледу рока важења понуде 

 

Рок важења понуде не може бити краћи од 90 дана од дана јавног отварања 

понуда. (обавезно се изражава у образцу понуде јер је у супротном понуда 

неприхватљива). 

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. 

 

6.11.3.Захтеви у погледу рока извршења услуге 

 

Период вршења услуге је до окончања трајања оквирног споразума.  

 

6.11.4.Захтев у погледу места извршења услуге 

 

Услуге ће се вршити на локацији наручиоца. 

 

 

6.12.ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА 

ПОНУЂАЧА 

 

6.12.1.  Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде:  

 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко соло меницу за озбиљност 

понуде са меничним овлашћењем, на износ од пет (5%) процената од вредности 

понуде, без ПДВ-а, и са роком важења који не може бити краћи од 30 (тридесет) 

дана од дана истека важења понуде. 

Меница и менично овлашћење мора бити оверено печатом и потписано од 

стране овлашћеног лица понуђача.  

Понуђач је дужан да, уз меницу, достави и копију депо картона лица 

овлашћених за потписивање који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу – писму и потврду пословне банке која 

представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије. 
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Наручилац може да активира средство обезбеђења за озбиљност понуде у износу 

од 5% од вредности понуде (без ПДВ-а) у случају:   

1) да понуђач повуче своју понуду током периода важења понуде, назначеног од 

стране понуђача у Обрасцу понуде, или 

2) да понуђач, пошто је обавештен о прихватању понуде од стране Наручиоца у 

току периода важења понуде:  

- не потпише или одбије да потпише оквирни споразум;  

- не обезбеди или одбије да достави средства обезбеђења за које се у понуди 

обавезао да ће доставити у случају да буде изабран за најповољнијег понуђача.  

 

Средство финансијског обезбеђења за озбиљност понуде остаће на снази са роком 

важења који не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана истека важења понуде. 

Уколико се из било ког разлога дође до продужења рока важења понуде, обавеза 

понуђача је да обезбеди продужење важења средства финансијског обезбеђења за 

озбиљност понуде и то најмање за број дана за који је продужен рок важења понуде.  

Достављено средство обезбеђења за озбиљност понуде вратиће се изабраном 

понуђачу након што достави средство обезбеђења за добро извршење оквирног 

споразума, након закљученог оквирног споразума. 

Трошкове прибављања средства обезбеђења за озбиљност понуде сноси понуђач, 

осим у случају из члана 88. став 3. Закона. 

 

6.12.2. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење оквирног споразума 

 

 Понуђач, чија понуда буде изабрана као најповољнија, биће дужан да, у 

моменту потписивања оквирног споразума, а најкасније у року од 3 дана од дана 

закључења оквирног споразума преда Наручиоцу, као средствo финансијског 

обезбеђења за добро извршење оквирног споразума, бланко соло меницу са 

меничним овлашћењем, у износу од 10% од вредности оквирног споразума без 

ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од истека важење оквирног споразума.  

Меница и менично овлашћење мора бити оверено печатом и потписано од 

стране овлашћеног лица понуђача.  

Изабрани понуђач је дужан да, уз меницу, достави и копију депо картона 

лица овлашћених за потписивање који је издат од стране пословне банке коју 

понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму и потврду пословне банке која 

представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије.  

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

оквирног споразума у случају да понуђач, својом кривицом,  не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, у уговореном обиму, 

року и квалитету. 

 

6.12.3. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење појединачног уговора о 

јавној набавци 

 

Понуђач ће у моменту потписивања сваког појединачног уговора  о јавној 

набавци а најкасније у року о 3 дана од дана закључења уговора, предати 

Наручиоцу бланко соло меницу за добро извршење уговора са меничним 

овлашћењем, у износу од 10% од вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 

30 дана дужим oд угoвoрeнoг рoкa извршења услуге. 
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Меница и менично овлашћење мора бити оверено печатом и потписано од 

стране овлашћеног лица понуђача.  

Понуђач је дужан да, уз меницу, достави и копију депо картона лица 

овлашћених за потписивање који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу – писму и потврду пословне банке која 

представља доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије.  

Наручилац не може вратити меницу понуђачу, пре истека рока трајања, осим ако 

је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством. 

Наручилац ће реализовати меницу средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење уговора у случају да понуђач, својом кривицом,  не буде извршавао своје 

уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, у уговореном обиму, 

року и квалитету. 
 

6.13.ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА  

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

Подаци које понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само у сврху 

реализације јавне набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду 

укључена у поступак јавне набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања 

понуда, нити у наставку поступка или касније. 

Kao поверљива, понуђач може означити документа која садрже личне податке, a 

која не садржи ниједан јавни регистар или која на други начин нису доступна, као и 

пословне податке који су прописима или интерним актима понуђача означени као 

поверљиви. 

Наручилац ће као поверљива третирати она документа која у десном горњем углу 

великим словима имају исписану реч «ПОВЕРЉИВО». 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе 

наведени начин. 

Aко се као поверљиви означе подаци који не одговарају rope наведеним условима, 

Наручилац ће позвати понуђача да уклони ознаку поверљивости. Понуђач ће то учинити 

тако што ће његов представник изнад ознаке поверљивости написати «ОПОЗИВ», 

уписати датум, време и потписати се. 

Aко понуђач, у року који одреди наручилац, не опозове поверљивост докумената, 

наручилац ће третирати ову понуду као понуду без поверљивих података. 

Понуђач не може означити као поверљиве податке цену и остале податке из понуде 

од значаја за примену елемента критеријума и рангирање понуда. 

Наручилац ће чувати као пословну тајну имена понуђача, као и поднете понуде, до 

истека рока предвиђеног за отварање понуда. 

 

6.14.ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА 

ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику, путем електронске поште на e-

mail: ilija.radonjic@srbrail.rs и nebojsa.manojlovic@srbrail.rs  или путем поште на адресу 

наручиоца: 

 

''Железнице Србије'' акционарско друштво 

соба 122, приземље, Немањина бр. 6, 11000 Београд 

mailto:ilija.radonjic@srbrail.rs
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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 www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоца 

www.zeleznicesrbije.com 

Додатне информације или појашњења упућују се са назнаком: 

„Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације 

за јавну набавку Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга, у 

отвореном поступку,  јавна набавка број 3/2019“. 

Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 (осам) или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење 

понуда и објави обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

нити да допуњује конкурсну документацију.  

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. 

Наручилац не сноси одговорност уколико Понуђач нема сазнања о објављеним 

документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

6.15.ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

 

Наручилац задржава право да пре истека рока за подношење понуде, односно у 

року дефинисаном Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 

14/15 и 68/15), изврши измену и допуну Конкурсне документације. Свака измена и 

допуна Конкурсне документације биће објављена на Порталу јавних набавки 

www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници Наручиоча www.zeleznicesrbije.com 

Ако Наручилац измени или допуни Конкурсну документацију осам или мање 

дана пре истека рока за подношење понуда, Наручилац ће продужити рок за 

подношење понуда. Обавештење о продужењу рока за подношење понуда Наручилац 

ће објавити на Порталу јавних набавки www.portal.ujn.gov.rs, на интернет страници 

Наручиоца www.zeleznicesrbije.com  

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним 

документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

 

 

 

http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
http://www.zeleznicesrbije.com/
http://www.portal.ujn.gov.rs/
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6.16.ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗИ 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 животне средине,  

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде - Образац  5 ( дат ју поглављу X 

конкурсне документације). 

 

 

6.17.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО 

ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ 

САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО ДОБИТИ ИСПРАВНИ 

ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 

ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ 

ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Министарства финансија – 

Пореска управа, Саве Машковића 3-5, Београд; интернет адреса www.poreskauprava.gov.rs. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Министарство 

пољопривреде и заштите животне средине, Немањина 22-26, Београд, интернет адреса 

www.mpzzs.gov.rs.  

Подаци о заштити при запошљавању и условима рада се могу добити у 

Министарство рада, запошљавања и социјалне политике, Немањина 22-26, Београд; 

интернет адреса www.minrzs.gov.rs. 

 

6.18.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. 

 

 

6.19.ПРЕДНОСТ ЗА ДОМАЋЕ ПОНУЂАЧЕ 

 

Домаћи понуђач је правно лице резидент у смислу закона којим се уређује порез 

на добит правних лица, односно физичко лице резидент у смислу закона којим се 

уређује порез на доходак грађана.  

Ако је поднета заједничка понуда, група понуђача се сматра домаћим понуђачем 

ако је сваки члан групе понуђача лице из става 1. овог члана.  

Ако је поднета понуда са подизвођачем, понуђач се сматра домаћим понуђачем, 

ако је понуђач и његов подизвођач лице из става 1. овог члана. 

Предност за домаће понуђаче утврдиће се у складу са чланом 86. ЗЈН. 

Када понуђач достави доказ да врши услугу, наручилац ће, пре рангирања 

понуда, позвати све остале понуђаче чије су понуде оцењене као прихватљиве да се 

изјасне да ли нуде добра домаћег порекла и да доставе доказ. 

 

 

 

http://www.poreskauprava.gov.rs/
http://www.mpzzs/
http://www.minrzs.gov.rs/
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VII  ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА И РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

 

7.1. 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.  

Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

7.2. РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ 

 

Наручилац ће разматрати само понуде које су благовремене и које испуњавају 

услове и захтеве из конкурсне документације. Наручилац ће одбити све неприхватљиве 

понуде, односно понуде које садрже битне недостатке из члана 106. став 1. ЗЈН. 

Наручилац ће након што прегледа и оцени понуде, одбити понуду ако: 

 понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће; 

 понуђач не докаже да испуњава додатне услове;  

 понуђач није доставио тражено средство обезбеђења; 

 је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног; 

 понуда садржи друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама. 

 понуђач не испуњава и све остале услове наведене у конкурсној 

документацији 

 

7.3. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ о постојању негативне 

референце у смислу члана 82. ЗЈН, односно уколико поседује доказ да је понуђач у 

претходне три године пре објављивања позива за подношење понуда у поступку јавне 

набавке:  

1) поступао супротно забрани из чл. 23. и 25. закона;  

2) учинио повреду конкуренције;  

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

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

4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ који потврђује да 

понуђач није испуњавао своје обавезе по раније закљученим уговорима о јавним 

набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за период од претходне три 

године пре објављивања позива за подношење понуда.  

Доказ може бити:  
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 1) правоснажна судска одлука или коначна одлука другог надлежног органа; 

2) исправа о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку 

јавне набавке или испуњења уговорних обавеза;  

3) исправа о наплаћеној уговорној казни;  

4) рекламације корисника, ако нису отклоњене у уговореном року;  

5) изјава о раскиду уговора због неиспуњења битних елемената уговора дата на 

начин и под условима предвиђеним законом којим се уређују облигациони односи;  

6) доказ о ангажовању на извршењу уговора о јавној набавци лица која нису 

означена у понуди као подизвођачи, односно чланови групе понуђача;  

 7) други одговарајући доказ примерен предмету јавне набавке, који се односи на 

испуњење обавеза у ранијим поступцима јавне набавке или по раније закљученим 

уговорима о јавним набавкама. 

Наручилац може одбити понуду ако поседује правоснажну судску одлуку или 

коначну одлуку другог надлежног органа, који се односи на поступак који је спровео 

или уговор који је закључио и други наручилац ако је предмет јавне набавке 

истоврстан.  

 

 

VIII ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА И РОК У КОМЕ ЋЕ 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН  

 

8.1. ОДЛУКА О ДОДЕЛИ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Наручилац ће одлуку о додели оквирног споразума донети у року од 25 дана од 

дана јавног отварања понуда.  

 

8.2. ДОСТАВЉАЊЕ ОДЛУКЕ И ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ 

ОКВИРНОМ СПОРАЗУМУ 

 

Одлуку о додели оквирног споразума Наручилац ће објавити на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет странци у року од три дана од дана доношења. 

Ако поједини подаци из одлуке представљају пословну тајну у смислу закона 

којим се уређује заштита пословне тајне или представљају тајне податке у смислу 

закона којим се уређује тајност података, ти подаци из одлуке се неће објавити, а 

Одлуку ће, у изворном облику, доставити Управи за јавне набавке и Државној 

ревизорској институцији. 

Обавештење о закљученом оквирном споразуму о јавној набавци објавиће се на 

Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца у року од 5 (пет) дана од дана 

закључења уговора.  

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним 

документима на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца. 

 

8.3. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

 

Оквирни споразум о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је 

додељен у року од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права 

из члана 149. Закона.  

Ако понуђач, коме је додељен оквирни споразум, одбије да закључи оквирни 

споразум о јавној набавци, Наручилац може да закључи оквирни споразум са првим 

следећим најповољнијим понуђачем. 
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У случају да је поднета само једна понуда Наручилац може закључити оквирни 

споразум пре истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 

112. став 2. тачка 5) Закона.  

 

 

8.4. ОБУСТАВА ПОСТУПКА 

 

Наручилац ће обуставити поступак јавне набавке, на основу извештаја о стручној 

оцени понуда, уколико нису испуњени услови за доделу уговора.  

Наручилац може да обустави поступак јавне набавке из објективних и доказивих 

разлога који се нису могли предвидети у време покретања поступка и који 

онемогућавају да се започети поступак оконча или услед којих је престала потреба 

наручиоца за предметном набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске 

године, односно у наредних шест месеци. 

 

8.5. УВИД У ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

Понуђач има право да изврши увид у документацију о спроведеном поступку 

јавне набавке после доношења одлуке о додели уговора, односно одлуке о обустави 

поступка јавне набавке, о чему може поднети писмени захтев наручиоцу. 

Наручилац је дужан да понуђачу омогући увид у документацију и копирање 

документације из поступка јавне набавке, о трошку подносиоца захтева, у року од два 

дана од дана пријема писаног захтева, уз обавезу да заштити податке у складу са 

чланом 14. ЗЈН 

 

 

IX  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, или препорученом 

пошиљком са повратницом на адресу наручиоца: Немањина 6, 11000 Београд. 

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 7 (седам) дана пре истека рока за подношење 

понуда, без обзира на начин достављања и уколико је подносилац захтева у складу са 

чланом 63. став 2. ЗЈН указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а 

наручилац исте није отклонио.  
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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 

10 ( десет ) 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; 

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 у износу од: 

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 250.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси пре отварања понуда и ако je 

процењена вредност већа од 120.000.000 динара; 

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

процењена вредност није већа од 120.000.000 динара; 

- 120.000 динара ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако 

збир процењених вредности свих оспорених партија није већа од 120.000.000 динара, 

уколико je набавка обликована no паотијама; 

- 0,1% процењене вредности јавне набавке, односно понуђене цене понуђача којем je 

додељен уговор, ако се захтев за заштиту права подноси након отварања понуда и ако je 

та вредност већа од 120.000.000 динара; 
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- 0,1% збира процењених вредности свих оспорених партија јавне набавке, односно 

понуђене цене понуђача којима су додељени уговори, ако се захтев за заштиту права 

подноси након отварања понуда и ако je та вредност већа од 120.000.000 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; ............... [навести назив наручиоца]; јавна набавка ЈН .... 

[навести редни број јавне набавкe;.  

(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. 

 

Подаци о Упутству о уплати таксе и Примери попуњених налога за пренос и 

уплатница могу се добити на интернет адреси Комисије за заштиту права 

http://www.kjn.rs/ 
 

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

 

Обавештење о поднетом захтеву за заштиту права јавној набавци објавиће се на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца у року од 2 (два) дана од дана 

пријема исправног захтева за заштиту права.  

Наручилац не сноси одговорност уколико понуђач нема сазнања о објављеним 

документима на Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца. 

 

ПРИМЕРИ ПОПУЊЕНИХ НАЛОГА ЗА ПРЕНОС* И УПЛАТНИЦА ЗА УПЛАТУ 

ТАКСЕ ЗА ПОДНЕТИ ЗАХТЕВ ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА 

Налог за пренос мора да буде реализован да би се уплата таксе могла сматрати 

уредном.  

Примерак правилно попуњеног налога за пренос: 

http://www.kjn.rs/
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Примерак правилно попуњеног налога за уплату: 

 
 

НАПОМЕНА: Посебно је значајно да се у пољу ''сврха уплате’’ подаци упишу 

оним редоследом како је то приказано у горе наведеним примерима. У пољу 

''позив на број'' уписује се број или ознака јавне набавке поводом које се 

подноси захтев за заштиту права, али је препорука да се у овом пољу избегава 

употреба размака и знакова, као што су: ( ) | \ / „ « * и сл. 
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X ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ 

 

(Образац 1) 

Број понуде:_______________    

Датум:_____________________ 

 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга 

 Јавна набавка број 3/2019 

 

На основу јавног позива за подношење понуда за јавну Закуп пословног софтвера уз 

пружање консултантских услуга,  јавна набавка број 3/2019 

 

Врста (величина правног лица), заокружити број: 1. Велико; 2. Средње; 3. Мало; 4. Микро. 

Назив понуђача:__________________________________________________________ 

Седиште и адреса понуђача:________________________________________________ 

Овлашћена особа (потписник уговора):_______________________________________ 

Овлашћено лице понуђача (за додатне информације и бр. тел.):__________________ 

Телефон:____________Факс:___________Електронска пошта:____________________ 

Текући рачун:_________________Матични ______________ПИБ:_________________ 

Регистарски број:________________Шифра делатности:_________________________ 

ПДВ број: _______________ Лице за контакт__________________________________ 

даје понуду како следи (заокружити): 

а) самостално  б) заједничка понуда        ц) са подизвођачем 

- понуђене цене су фиксне до коначне реализације уговора. 

- проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу је  %  

- део предмета набавке који се врши преко подизвођача: 

  

  

  

 

Комерцијални услови понуде: 
Ред.бр. Назив услуге Укупна цена без 

ПДВ-а 

Износ ПДВ-а 

 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 

 

Закуп пословног софтвера за 2019. и 

2020. годину 

 

   

2. 

 

Пружање консултантских услуга 

2019. и 2020. годину 

 

   

3. 

 

Укупан износ 

 

   

4. 

 

Начин и рок плаћања 

 

 

5. 

 

Рок извршења услуге 

 

 

6. 

 

Важност понуде 
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* обавезно попунити све тражене податке 

**Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена 

цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији предметне јавне 

набавке, никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране Наручиоца. 

*** у случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне су јединичне 

цене 

 

 

Напомена:  

*Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чима потврђује 

да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени. 

**Проценат укупне вредности набавке поверен подизвођачу и део предмета набавке 

који се врши преко подизвођача попунити само у случају подношења понуде са 

подизвођачем 

**Oбрaзaц пoнудe и oстaле oбрaсци из кoнкурснe дoкумeнтaциje понуђач мора да 

попуни, овери печатом и потпише овлашћено лице понуђача, чиме  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. 

Укoликo су пoнудa и остали oбрaсци пoтписaни oд стрaнe лицa кoje ниje уписaнo у 

рeгистaр кao лицe oвлaшћeнo зa зaступaњe, пoтрeбнo je, уз пoнуду, дoстaвити 

oвлaшћeњe зa пoтписивaњe зa тo лицe, издaтo oд стрaнe oвлaшћeнoг лицa пoнуђaч 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

М.П. 

 

ПОТПИС ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 дана 

 

  



34 
ЈН 3/2019 Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга 

Конкурсна документација  

(Образац 1а) 

 

 

Подаци о учеснику у заједничкој понуди  

за јавну набавку Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга 

 Јавна набавка број 3/2019 

 

НОСИЛАЦ ПОНУДЕ ДА НЕ 

 

ПОНУЂАЧ – УЧЕСНИК У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  ДА НЕ 

  

Скраћено пословно име понуђача:  

Адреса:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон:  

Факс:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

подносе заједничку понуду. Образац је потребно копирати у довољном броју 

примерака, попунити и доставити за сваког понуђача који је учесник у заједничкој 

понуди. 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За понуђача: 

  

дана 
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( Образац 1б ) 

 

Подаци о подизвођачу за јавну набавку Закуп пословног софтвера уз пружање 

консултантских услуга 

 Јавна набавка број 3/2019 

 

 

Скраћено пословно име подизвођача:  

Адреса:  

Лице за контакт:  

Електронска адреса лица за контакт:  

Телефон:  

Факс:  

Шифра делатности:  

Матични број:  

ПИБ:  

Број рачуна:  

Лице овлашћено за потписивање уговора:  

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 понуђач наступа са већим бројем подизвођача, потребно је да 

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

сваког подизвођача 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

За подизвођача: 

  

дана 
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 (Образац 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  

СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ  

за јавну набавку Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга 

 Јавна набавка број 3/2019 

 

Понуђач: ____________________________________ 

Број и датум понуде: __________________________ 
 

2019. година 

Ред.бр. Назив услуге Укупна цена без 

ПДВ-а 

Износ ПДВ-а 

 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 

 

Закуп пословног софтвера     

2. Пружање консултантских услуга 

 

   

3. Укупан износ    

 

2020. година 

Ред.бр. Назив услуге Укупна цена без 

ПДВ-а 

Износ ПДВ-а 

 

Укупна цена са 

ПДВ-ом 

 

1. 

 

Закуп пословног софтвера     

2. Пружање консултантских услуга 

 

   

3. Укупан износ    

 

Напомена: У случају неслагања јединичних цена и укупне вредности, меродавне 

су јединичне цене. Јединична цена садржи све основне елементе структуре цене, тако 

да понуђена цена покрива све могуће трошкове које понуђач има у реализацији 

предметне јавне набавке. Никакви накнадни трошкови неће бити признати од стране 

Наручоца. Образац оверава и потписује овлашћено тј. одговорно лице. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

У   

 

 

 

М.П. 

ПОТПИС 

ОВЛАШЋЕНОГ ЛИЦА 

 

 

 

дана 
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(Образац 3) 

 ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

за јавну набавку Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга 

 Јавна набавка број 3/2019 

 

У складу са чланом 88. став 1. ЗЈН, понуђач ____________________ [навести назив 

понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како 

следи у табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Напомена:  

На основу члана 88. ЗЈН („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15)понуђач 

може у оквиру понуде доставити укупан износ и структуру трошкова припремања 

понуде. 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може 

тражити од наручиоца накнаду трошкова. 

Уколико  понуђач,  као саставни  део  понуде,  достави  попуњен, потписан и печатом 

оверен  (од стране  овлашћеног лица понуђача) Образац трошкова припреме понуде 

сматра се да је понуђач поставио Захтев за надокнаду трошкова припреме понуде 

(трошкови израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким 

спецификацијама Наручиоца и трошкове прибављања средстава обезбеђења), а који 

(Захтев) ће бити уважен,  односно Наручилац ће бити дужан надокнадити напред 

наведене трошкове у случају обуставе јавне набавке из разлога који су на страни 

Наручиоца. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно 

 
У случajу дoстaвљaњa oвoг oбрaсцa oвлaшћeнo лицe пoнуђaчa мoрa дa пoпуни, пoтпишe и 

oвeри пeчaтoм Oбрaзaц, укoликo нaступa сaмoстaлнo или сa пoдизвoђaчeм. У случajу 

дoстaвљaњa oвoг oбрaсцa oд стрaнe учeсникa зajeдничкe пoнудe, групa пoнуђaчa мoжe дa сe 

oпрeдeли дa Oбрaзaц пoпуњaвajу, пoтписуjу и пeчaтoм oвeрaвajу сви пoнуђaчи из групe 

пoнуђaчa или групa пoнуђaчa мoжe дa oдрeди jeднoг пoнуђaчa из групe кojи ћe пoпунити, 

пoтписaти и пeчaтoм oвeрити Oбрaзaц уз прилoжeнo oвлaшћeњe кoje пoтписуjу и oвeрaвajу 

пeчaтoм сви пoнуђaчи из групe пoнуђaчa.  

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

Потпис овлашћеног лица 

 

_______________________ 
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 (Образац 4) 

 

И з ј а в а   о    н е з а в и с н о ј   п о н у д и 

за јавну набавку Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга 

 Јавна набавка број 3/2019 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. ЗЈН, ________________________________________,  

                                                                            (Назив понуђача) 

даје:  

 

ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у 

поступку јавне набавке закупа пословног софтвера уз пружање консултантских 

услуга, јавна набавка број 3/2019, поднео независно, без договора са другим 

понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. Изјаву је 

потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

Потпис овлашћеног лица 

 

_______________________ 
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(Образац 5) 

 

 

Изјава о поштовању обавеза проистеких из других важећих прописа  

за јавну набавку Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга 

 Јавна набавка број 3/2019 

 

 

У складу са чланом 75. став 2. ЗЈН, ________________________________________,   

                                                                                     (Назив понуђача) 

 

даје:  

 

ИЗЈАВУ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

ПРОИСТЕКЛИХ ИЗ ДРУГИХ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам поштовао 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 

условима рада, заштити животне средине и да немам забрану обављања делатности 

која је на снази у време подношења понуде за јавну набавку закупа пословног 

софтвера уз пружање консултантских услуга, јавна набавка број 3/2019.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. Изјаву је 

потребно копирати и доставити за сваког понуђача из групе понуђача  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У___________________ 

 

дана ________________ 

 

 

 

 

М. П. 

Потпис овлашћеног лица 

 

_______________________ 
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(Oбрaзaц  6) 

 

ИЗJAВA O НEOПХOДНOM ФИНAНСИJСКOM КAПAЦИTETУ  

за јавну набавку Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга 

 Јавна набавка број 3/2019 

 

 

 

Зaoкружити: 

 зa пoнуђaчa кojи нaступa сaмoстaлнo 

 зa групу пoнуђaчa у случajу пoднoшeњa зajeдничкe пoнудe 

 

Под пуномом материјалном и кривичном одговорношћу изjaвљуjeмo дa зa 

прeдмeтну jaвну нaбaвку, рaспoлaжeмo нeoпхoдним  финaнсиjским кaпaцитeтoм, 

штo пoдрaзумeвa дa испуњaвaмo услoв кojи сe oднoси нa укупнo oствaрeн прихoд 

у прeтхoднe три oбрaчунскe гoдинe (2016, 2017. и 2018. гoдину) у збирнoм изнoсу 

зa тaj пeриoд oд 20.000.000,00 динара без ПДВ-а.  

 

 

 

 

 

Дaтум:_____________                                                               Пoтпис oвлашћеног лицa: 

Meстo:_____________                  ______________________ 

М.П. 

 

 

Изјава се односи на поступак јавне набавке закупа пословног софтвера уз пружање 

консултантских услуга у отвореном поступку са предлогом закључења оквирног 

споразума, јавна набавка број 3/2019, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

 

* У случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн 

oбрaзaц пoтписуjу и oвeрaвajу и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзoм, у прилoгу, штo знaчи 

дa зaдaти услoв o дoвoљнoм финасијском кaпaцитeту члaнoви групe испуњaвajу зajeднo 

док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.   

**Уз образац се достављају захтевани докази према упутству из тачке 4.2. конкурсне 

документације. 
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(Образац  7) 

  

 ИЗЈАВА О НЕОПХОДНОМ ПОСЛОВНОМ КАПАЦИТЕТУ 

за јавну набавку Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга 

 Јавна набавка број 3/2019 

 

ПOДНOСИЛAЦ ПОНУДЕ:______________________________________________ 
  

 Брoj понуде: ___________ 

 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо да, за предметну јавну набавку 

располажемо неопходним пословним капацитетом, што подразумева да испуњавамо услов који се 

односи на извршене услуге примерене предмету јавне набавке, у уговореном року, обиму и 

квалитету, у претходне три обрачунске године (2016, 2017, 2018. година), у збирном износу од 

10.000.000,00 динара без ПДВ-а. 

(Образац потврде - Референц листа понуђача* - представља списак Уговора или рачуна, као доказ 

да је понуђач  у периоду од претходне три године услуге примерене предмету јавне набавке у 

вредности 10.000.000,00 динара, без ПДВ-а. 

Ред. бр. 

Број и датум закључења Уговора и 

евентуално пратећих анекса Уговора  

(или број и датум рачуна) 

Предмет Уговора 

(или рачуна) 

Вредност Уговора 

(или рачуна) 

без ПДВ-а у динарима 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

Изјава се односи на поступак јавне набавке Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга 

, у отвореном поступку са предлогом закључења оквирног споразума, јавна набавка број 3/2019, а у смислу члана 76. и 

77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

Датум:_______________ 
                 Потпис овлашћеног лица: 

                ______________________ 

м.п. 

*У случају веће референц листе понуђача, образац фотокопирати. 

** У случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo 

пoпуњeн oбрaзaц пoтписуjу и oвeрaвajу и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзoм, у прилoгу, 

штo знaчи дa зaдaти услoв o дoвoљнoм пословном кaпaцитeту члaнoви групe испуњaвajу 

зajeднo док подизвођач не може у целости испуњавати овај услов уместо понуђача.   

*** Уз образац се морају доставити потврде-референц листе, потписане и оверене од 

стране својих наручилаца, према упутству из тачке 4.2. конкурсне документације 
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(Образац  7а) 

ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ (РЕФЕРЕНЦ ЛИСТА)  

Купац/наручилац:______________________________________  

Седиште:_______________________________________________  

Улица и број:___________________________________________  

Телефон :_____________________________________________  

Матични број:__________________________________________  

ПИБ:__________________________________________________  

 

У складу члана 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, издаје  

 

ПОТВРДУ 

којом потврђује да је понуђач 

 

________________________________________________________________________ 

                                      (назив и адреса понуђача) 

 

у претходне 3 (три) године  (2016, 2017 и 2018 год.) наручиоцу извршио Закуп 

пословног софтвера уз пружање консултантских услуга 

у укупној вредности од ______________ динара без ПДВ-а, (словима: 

_____________________________________________________________________) 

   (уписати фактурисани износ реализованих услуга бројкама и словима) 

и то: 

 
Укупна вредност 

консултантске услуге у 2016 

год., у РСД, без ПДВ-а 

Укупна вредност 

консултантске услуге у 2017 

год., у РСД, без ПДВ-а 

Укупна вредност 

консултантске услуге у 2018 

год., у РСД, без ПДВ-а 

   

 

УКУПНО ЗА СВЕ ТРИ ГОДИНЕ 
 

 

 

Потврда се издаје на захтев понуђача ________________________________________ 

ради учешћа јавној набавци за доделу оквирног споразума за набавку Закуп 

пословног софтвера уз пружање консултантских услуга, јавна набавка број 

3/2019.  ,,Железнице Србије“, Београд и у друге сврхе се не може користити. 

Да су подаци тачни својим печатом и потписом потврђује: 

 

                                                                                                         Овлашћено лице: 

                                    

                                                                              М.П. 

      У ______________________                                                    ________________ 

      Дана___________________ 

* Oбразац потврде умножити у потребном броју примерака                                                       
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   (Образац  8) 

 

  Јавна набавка Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга 

јавна набавка број 3/2019 

 

ИЗJAВA O ДOВOЉНOM КAДРOВСКOM КAПAЦИTETУ  

  

ПOДНOСИЛAЦ ПОНУДЕ:______________________________________________ 

 Брoj понуде: ___________ 

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављујемо дa зa учeшћe у јавној 

набавци Закуп пословног софтвера уз пружање консултантских услуга, набавка брoj 

3/2019, рaспoлaжeмo неопходним кaдрoвским кaпaцитeтoм, штo пoдрaзумeвa дa у oквиру 

зaпoслeних имaмo слeдeћу кaдрoвску структуру:    

                                                                                                                

Р.бр. Квaлификaциoнa структурa: Дoвoљaн 

брoj: 

Рaспoлoжив 

брoj: 

1.  
 

 

2.  
 

 

3.  
 

 

4.    

5.    

6.    

7.    

Изјава се односи на поступак јавне набавке Закуп пословног софтвера уз пружање 

консултантских услуга, у отвореном поступку, са предлогом закључења оквирног споразума, 

јавна набавка број 3/2019, а у смислу члана 76. и 77. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15). 

 

     Дaтум:___________________                      M.П.                Пoтпис oвлашћеног лицa: 

 

 

     

* у случajу пoднoшeњa зajeдничкe понуде, сви члaнoви групe понуђача прeтхoднo пoпуњeн 

oбрaзaц пoтписуjу и oвeрaвajу и дoстaвљajу сa трaжeним дoкaзимa у прилoгу, штo знaчи дa 

зaдaти услoв o дoвoљнoм кaдрoвскoм кaпaцитeту члaнoви групe испуњaвajу зajeдно 

**У случају подношења понуде са подизвођачем, понуђач може задати услов испунити преко 

подизвођача у проценту у ком подизвођач учествује у укупној вредности јавне набавке, те у 

том случају и подизвођач, за свој удео у испоуњености задатог услова,  претходно попуњен 

образац потписује и оверава и доставља са траженим доказима у прилогу;    

*** уз изјаву обавезно доставити копије доказа за запослена (радно ангажована) лица 

из тачке 4.2. конкурсне документације, за сваког запосленог појединачно 
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XI   МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

 

 

 

 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

Између једног Наручиоца и једног Пружаоца услуге 

 

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ 

 

 

„ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ AД 

11000 Београд, Немањина 6 

( у даљем тексту: Наручилац ) 

 

и 

 

______________________________________________ 

( у даљем тексту: Пружалац услуге ) 
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1. „ ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ“ АД,  са седиштем  у  Београду, улица Немањина  број 6, 

матични број: 20038284, ПИБ:103859991, које заступа в.д. генералног директора Горан 

Аџић, дипл.екон. (у даљем тексту: Наручилац) и 

 

2. _________________ са седиштем у _________________, Република_________, улица 

______________, матични број: _________, ПИБ: ________,  , које заступа директор 

_______________________________ (Пружалац услуге наступа са 

подизвођачем/учесник у заједничкој понуди __________________, ул._____________из 

____________,који ће делимично извршити предметну набавку, у делу: _____________) 

(у даљем тексту: Пружалац услуге) 

 

даље у тексту под заједничким називом „Стране" или појединачно „Страна" 

 

закључују: 

 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 

за набавку услуге закупа пословног софтвера уз пружање консултантских услуга 

 

 

 

Стране у Оквирном споразуму сагласно констатују: 

 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС” 

број 124/12, 14/15 и 68/15; у даљем тексту: ЗЈН) спровео отворени поступак јавне 

набавке бр. 3/2019 за  набавку Закупа пословног софтвера уз пружање консултантских 

услуга са циљем закључивања оквирног споразума са једним понуђачем на период од 

две године; 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број ________од 

___________ у складу са којом се закључује овај Оквирни споразум између Наручиоца  

и Пружаоца услуге__________________________________________________________. 

- да је Пружалац услуге доставио Понуду бр__________ од ._______________, која 

чини саставни део овог Оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда Пружаоца 

услуге), 

- овај Оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца на закључивање уговора о 

јавној набавци;   

- обавеза настаје закључивањем појединачног уговора о јавној набавци на основу овог 

Оквирног споразума 

- да се појединачни уговор о јавној набавци добара закључује под условима из овог 

Оквирног споразума. 

 

 

ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

                                                               

Члан 1. 

 Предмет Оквирног споразума је закуп пословног софтвера уз пружање 

консултантских услуга, а у свему  према спецификацији и прихваћеној понуди 

Пружаоца услуга број ________од ________ 2019. године, који су саставни део овог 

Оквирног споразума.  
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Члан 2. 

Пружање услуге закупа пословног софтвера уз пружање консултантских услуга 

из члана 1. овог Оквирног споразума подразумева следеће послове:  

- Припрему за израду завршног рачуна 

- Израда завршног рачуна 

- Састављање образаца 

- Састављање и предаја пореског биланса, пореске пријаве и пратеће документације 

- Израда консолидованог биланса 

- Учешће у раду са изабраном ревизорском кућом 

- Учешће у свакодневном раду (осмочасовно присуство, пет дана у недељи) сектора за 

финансијско рачуноводствене послове  и план 2 стручна радника која ће давати савете, 

инструкције и учествовати у раду 

- Учествовање у изради програма пословања као и кварталних извештаја о степену 

извршења програма пословања 

- Учествовање у књижењу пописа и усаглашавању са пописним комисијама стања 

извршеног по попису са стањем које се води у пословним књигама 

- Учествовање у извештајима за потребе одбора директора и Скупштине друштва 

- Учествовање у решавању свих проблема који се јаве у току рада 

- Познавање пословања и протока документације у великим системима 

- Закуп и увођење у процес рада програмског пакета уз обавезу обуке радника за 

његово коришћење у току трајања уговора уз присуство консултаната (минимум 2 пута 

недељно по 3 радна часа) 

Пакет који се имплементира мора да садржи: 

1. Програм за финансијско књиговодство са коришћењем шифре контирања и 

аутоматским књижењем дуговне и потражне стране улазних/излазних рачуна, са РИНО 

и ЦРФ евиденцијом; платним прометом; аутоматским књижењем извода (динарских и 

девизних) и повезивањем уплата/исплата са рачунима на основу позива на број и 

шифре контирања; аутоматска евиденција књига за ПДВ и формирање пореске пријаве 

на месечном нивоу; 

2. Програм за обрачун зарада и накнада зарада уз поштовање колективног уговора; 

обрачун накнада за превоз; дневница; отпремнина; уговора о другим давањима 

физичким лицима; накнада за управни одбор. Обрачун зарада се врши аутоматски и у 

складу са Законом о привременом уређивању основица. Аутоматско издвајање 

података из обрачуна зарада за слање у Трезор. Аутоматско формирање података за 

пореску управу (образац ППП ПД) из свих наведених обрачуна. Аутоматско 

формирање налога за књижење обрачунатих зарада. Аутоматско формирање налога за 

уплату зарада по банкама, за уплату пореза и доприноса и за уплату обустава/кредита. 

3. Програм кадровске евиденције. Аутоматско формирање података за слање у Трезор 

– регистар запослених; 

4. Програм за робно-материјално књиговодство прилагођено угоститељском 

пословању; фактурисање закупа и осталих услуга уз аутоматско књижење и евиденцију 

ПДВ-а; 

5. Програм за основна средства уз обрачун ревалоризације и рачуноводствене и 

пореске амортизације; израда пореских пријава за непокретности; израда НЕП 

образаца; 

6. База података неопходна за израду Програма пословања и кварталних Извештаја о 

реализацији; 

7. У имплементирани пакет и сва нова програмска решења морају се учитати постојећи 

подаци из постојећих евиденција и омогућити несметани континуирани рад. 
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Конверзија података из постојећег решења у ново решење мора обухватити како 

текућу годину, тако и архивске године (од 1993. до 2018.). Пакет програмских решења 

мора бити инсталиран на Windows серверу) и мора да омогући вишекориснички рад и 

ауторизовани приступ корисника (шифра и тајна лозинка); 

8. Пакет и сва нова програмска решења морају се имплементирати у року од 30 

(тридесет) дана од дана потписивања оквирног споразума, а све према динамици и 

потребама Наручиоца. 

 

 

ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 3. 

Оквирни споразум се закључује на период од две године, а ступа на снагу даном 

потписивања. 

Током периода важења овог Оквирног споразума, Наручилац у зависности од 

својих стварних потреба, може закључити са Пружаоцем услуга један или више 

појединачних уговора о јавној набавци.   

 

 

ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 4. 

       1.  Вредност Оквирног споразума за 2019. годину износи:  

-   без ПДВ-а:         __________________________РСД  

вредност ПДВ-а: ___________________________ РСД 

са ПДВ-ом:         ____________________________РСД 

(словима:____________________________________________) 

     2.  Вредност Оквирног споразума за 2020. годину износи:  

-   без ПДВ-а:         __________________________  РСД 

вредност ПДВ-а: ___________________________  РСД 

са ПДВ-ом:         ____________________________ РСД 

(словима:____________________________________________) 

Укупна вредност Оквирног споразума за 2019. и 2020. годину годину износи:  

-   без ПДВ-а:         ___________________________ РСД /ЕУР 

вредност ПДВ-а: ____________________________ РСД 

са ПДВ-ом:         _____________________________РСД 

(словима:___________________________________________) 

 

У цену су урачунати сви трошкови које Пружалац услуге има у реализацији 

предметне јавне набавке. 

Цене су фиксне и не могу се мењати у току реализације овог Оквирног 

споразума. 

 

НАЧИН ПЛАЋАЊА  

 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да укупну уговорену вредност из члана 4. овог Оквирног 

споразума, исплаћује сукцесивно, (месечно) на текући рачун Пружаоца услуге број 

____________________ који се води код _________________________ најкасније у року 

од 45 дана од дана пријема фактуре. 
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Свакa фактура мора да садржи све елементе прописане Законом о порезу на 

додату вредност, Законом о рачуноводству и подзаконским актима. 

Фактуре које нису сачињене у складу са наведеним биће враћени Пружаоцу 

услуге, а плаћање одложено на штету Пружаоца услуге све док се не достави исправна 

фактура. 

 

НАЧИН И УСЛОВИ ЗАКЉУЧИВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ УГОВОРА 

 

Члан 6. 

Након закључења овог Оквирног споразума, када настане потреба Наручиоца за 

предметом набавке, Наручилац ће приступити закључивања појединачног уговора о 

јавној набавци. 

При закључивању појединачних уговора не могу се мењати битни услови из овог 

Оквирног споразума. 

Појединачни уговор о јавној набавци се закључује под условима из овог 

Оквирног споразума у погледу спецификација, предмета набавке, цена, начина и 

рокова плаћања. 

Уговори о јавној набавци који се закључују на основу Оквирног споразума морају 

се закључити пре завршетка трајања оквирног споразума, с тим да се трајање 

појединих уговора закључених на основу Оквирног споразума не мора подударати са 

трајањем Оквирног споразума, већ по потреби може трајати краће или дуже. 

 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 7. 

Пружалац услуге је дужан да у моменту потписивања Оквирног споразума, а 

најкасније у року од 3 дана од дана закључења Оквирног споразума, преда Наручиоцу, 

бланко соло меницу са меничним овлашћењем, у износу од 10% од вредности 

Оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим од истека важење 

оквирног споразума.  

Меница и менично овлашћење мора бити оверено печатом и потписано од стране 

овлашћеног лица понуђача.  

Наручилац је дужан да, уз меницу, достави и копију депо картона лица 

овлашћених за потписивање који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу – писму и потврду пословне банке која представља 

доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.  

Наручилац ће уновчити средство финансијског обезбеђења за добро извршење 

оквирног споразума у случају да Пружалац услуге, својом кривицом,  не буде 

извршавао своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен Оквирним 

споразумом, у уговореном обиму, року и квалитету. 

 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА 

 

Члан 8. 

Пружалац услуге се обавезује да у моменту потписивања сваког појединачног 

уговора о јавној набавци а најкасније у року од 3 дана од дана закључења уговора, 

преда Наручиоцу бланко соло менице са меничним овлашћењем, у износу од 10% од 
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вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности 30 дана дужим oд угoвoрeнoг рoкa 

извршења услуге. 

Меница и менично овлашћење мора бити оверено печатом и потписано од стране 

овлашћеног лица понуђача.  

Пружалац услуге је дужан да, уз меницу, достави и копију депо картона лица 

овлашћених за потписивање који је издат од стране пословне банке коју понуђач 

наводи у меничном овлашћењу – писму и потврду пословне банке која представља 

доказ да је меница евидентирана у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.  

Наручилац не може вратити меницу понуђачу, пре истека рока трајања, осим ако 

је у целости испуњена обавеза која је обезбеђена тим средством. 

Наручилац ће реализовати меницу средство финансијског обезбеђења за добро 

извршење уговора у случају да Пружалац услуге, својом кривицом,  не буде извршавао 

своје уговорне обавезе у роковима и на начин предвиђен уговором, у уговореном 

обиму, року и квалитету. 

 

 

ОБАВЕЗЕ ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ 

 

Члан 9. 

Сагласно овом уговору Пружалац услуге се обавезује: 

- да услугу из члана 1. овог уговора врши стручно, квалитетно, с пуном 

професионалном пажњом, у складу са позитивним законским прописима, стандардима 

квалитета и правилима струке, у свему према усвојеној понуди, а према утврђеној 

динамици у складу са проценом и потребама Наручиоца. 

- да обезбеди стручну радну снагу (довољан број обученог особља) неопходну за 

благовремено и квалитетно извршење послова из предмета овог уговора 

-  да без писане сагласности Наручиоца, неће током рада објављивати нити чинити 

доступним трећим лицима документацију и податке на пословима који су предмет овог 

Уговора, било у целини било у деловима. 

 

Члан 10. 

Стране ће третирати као поверљиве све податке везане за овај Оквирни споразум. 

Сва документа, нацрте и друге информације у вези са овим Уговором, Пружалац 

услуге ће користити искључиво за извршење уговорних обавеза.  

 

 

ВИША СИЛА 

Члан 11. 

Уколико после закључења Оквирног споразума наступе околности више силе које 

доведу до ометања или онемогућавања извршења уговорних обавеза, рокови извршења 

обавеза оправдано ће се продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 

предвидети, који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису 

могли бити спречени од уговорне стране погођене вишом силом. Као виша сила могу 

се сматрати, али не искључиво, догађаји као што су поплаве, земљотреси и пожари, 

политичка збивања (рат, нереди већег обима, штрајкови), императивне одлуке власти. 

Страна у Оквирном споразуму погођена вишом силом одмах ће у писаној форми 

обавестити другу страну о настанку непредвиђених околности и доставити 

одговарајуће доказе. 
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РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

                                                                     Члан 12. 

Оквирни споразум престаје да важи истеком периода на који је закључен. 

Оквирни споразум престаје да важи и пре истека периода на који је закључен у 

следећим случајевима: 

- споразумом страна у писаној форми, 

- једностраним раскидом једне од страна у случају неизвршавања обавеза 

преузетих овим Оквирним споразумом, 

- једностраним раскидом Наручиоца у случају грубог кршења обавеза од стране 

Пружаоца  услуга, несавесног и немарног вршења послова предметне услуге од стране 

радно ангажованих извршилаца, 

- једностраним раскидом Наручиоца ако Пружалац услуге без оправданог разлога 

одбије да закључи појединачни уговор о јавној набавци, 

- једностраним раскидом Наручиоца ако Пружалац услуге не достави средство 

обезбеђења за добро извршење појединачног уговора у складу са чланом 8. овог 

Оквирног споразума, 

- уколико околности више силе из члана 12 овог споразума трају дуже од 1 

(једног) месеца. 

 

Члан 13. 

 

У случају једностраног раскида Оквирног споразума због неиспуњења 

преузетих обавеза,  страна која намерава да раскине Оквирни споразум ће другој 

страни доставити у писаној форми обавештење о разлозима за раскид Оквирног 

споразума и оставити накнадни примерени рок од 15 дана за испуњење обавеза. 

Уколико друга страна не испуни обавезу ни у року из претходног става, 

Оквирни споразум се сматра раскинутим. 

 

 

МАТЕРИЈАЛНО ПРАВО 

 

Члан 14. 

 

За тумачење уговорних одредби и за све оно што није изричито регулисано 

оквирним споразумом, као и за сва спорна питања која могу настати из овог Оквирног 

споразума, примењиваће се oдредбе Закона о облигационим односима и други 

одговарајући позитивноправни прописи Републике Србије. 

 

 

РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 

 

Члан 15. 

 

Све спорове проистекле из или у вези са Оквирним споразумом, укључујући и сва 

питања везана за његово постојање, важење или раскид, стране ће решавати 

споразумно. Све спорове које стране не могу да реше споразумно, решаваће 

Привредни суд у Београду. 
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ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 

Члан 16. 

 

Овај Оквирни споразум ступа на снагу када буде потписан од стране овлашћених 

лица уговорних страна, а примењује се даном издавања гаранције за добро извршење 

Оквирног споразума. 

Овај Оквирни споразум је сачињен  у 6 истоветна примерака, од којих 4 примерка  

задржава Наручилац, а 2 примерка Пружалац услуге.  

  

 

 

 За ПРУЖАОЦА УСЛУГЕ:                            За НАРУЧИОЦА УСЛУГЕ: 

    

 

________________________    _________________________ 

 

НАПОМЕНА:  Достављени модел  Оквирног споразума Понуђач (одговорно лице 

Понуђача) мора да попуни, потпише и овери печатом на месту предвиђеном за потпис 

и оверу, чиме потврђује да прихвата све елементе модела оквирног споразума и 

сагласан је да се у оквирни споразум унесу и остали елементи из Конкурсне 

документације и прихваћене Понуде. 

 

 

 


