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На основу чл. 39. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/2015, и 

68/2015, у даљем тексту: Закон), чл. 6. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС” бр. 86/2015), Одлуке о покретању поступка јавне набавке ЈН 16/20 МВ број 8230-3/20 

од 22.05.2020. године и Решења о образовању комисије за јавну набавку ЈН 16/20 МВ број 8230-

4/20 од 22.05.2020. године, припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

 

за јавну набавку мале вредности добара 
Набавка лиценци за Endpoint Protection, ЈН 16/20 МВ 
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I  ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 

 

1. Подаци о наручиоцу 

Наручилац: ЈКП „Информатика“ Нови Сад  

Адреса: Булевар цара Лазара 3, Нови Сад 

Интернет страница:  www.nsinfo.co.rs/javnabavke 

 

2. Врста поступка јавне набавке 

Предметна јавна набавка се спроводи у поступку јавне набавке мале вредности у складу са 

Законом и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 

 

3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке број ЈН 16/20 МВ су добра – Набавка лиценци за Endpoint Protection 

Назив и шифра из општег речника набавки: 4876100 – Антивирусни програмски пакети. 
 

4. Циљ поступка 

Поступак се спроводи ради: Закључења оквирног споразума на период од 1 године, са једним 

добављачем. 

На основу оквирног споразума, када настане потреба, наручилац ће упутити изабраном понуђачу 

Наруџбеницу са тренутним потребама наручиоца.  

 

5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 

Није резервисана јавна набавка. 

 

6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 

Не спроводи се електронска лицитација. 

 

7. Контакт (лице или служба)  

Служба за контакт: Служба за комерцијалне послове – јавне набавке. 

Е - mail адреса: javne.nabavke@nsinfo.co.rs односно број факса: 021/528-014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nsinfo.co.rs/javnabavke
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 

 

 

1. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке ЈН 16/20 МВ су добра – Набавка лиценци за Endpoint Protection. 

Назив и шифра из општег речника набавки: 4876100 – Антивирусни програмски пакети. 

 

2. Партије 

Набавка није обликована по партијама. 

 

3. Врста оквирног споразума 

Поступак се спроводи ради закључења оквирног споразума на период од 1 године, са једним 

добављачем. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КОЛИЧИНА И ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

Образац број 1 

Техничка спецификација 
ТЕХНИЧКИ ОПИС   

Потребно је набавити лиценце за Endpoint Protection безбедносно решење за заштиту 
серверских, десктоп и мобилних уређаја од злонамерног софтвера и других сигурносних 

претњи  (у даљем тексту: Софтверске лиценце). Понуђено решење треба да штити уређај под 
различитим оперативним системом,  да буде контролисано централно од стране конзоле за 

управљање и његове клијентске апликације треба да су дизајниране за серверске и десктоп 

уређаје. 

Наручилац није у могућности да унапред предвиди потребан број софтверских лиценци и 

време када ће се потреба за њима појавити. Набавком треба предвидети могућност 

издавања више појединачних Наруџбеница Понуђачу , а у зависности од стварних потреба 
Наручиоца.  

Потребно је да понуђено  Endpoint Protection безбедносно решење садржи све наведене 
и захтеване карактеристике и функционалности:  

РБ  Врста   Захтеване карактеристике и функционалности  

1.  Софтверска 

лиценца  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Минималне техничке карактеристике које решење треба да 
задовољи: 

- Network Attack Blocker – детекција и спречавање напада из мреже 

- WOL (Wake On LAN) – удаљено укључивање искључених радних 
станица по потреби 

- Full-Scan – контрола перформанси – предефинисано смањење 
оптерећења које проузрокује full scan 

- Vulnerability management (управљање рањивостима) - приказивање 
недостајућих update-a оперативног система и апликативног 
софтвера, сортираних по приоритету/ризику 

- Location awareness – аутоматска примена другачијих полиса када 
радна станица (laptop) промени локацију 

- Virtual patching са приказом ажурне листе patch-eva од којих штити 

- Контрола апликација – дозвола извршавања само предефинисаних 
апликација 

- Могућност накнадног проширења система куповином  лиценце за 
интеграцију Malware sandboxing решења истог произвођача које 
треба да обезбеди изолацију сумњивих фајлова - извршавањем 
најпре у безбедном окружењу 

- Endpoint Data Leakage Prevention – DLP 

- Mobile Device Management (MDM) – заштита мобилних уређаја од 
малициозног софтвера, одлива поверљивих података, крађе и сл. 

- Endpoint port and device Control – port and device control 

- Full disk, removable drive i enkcripcija fajlova 

- Заштита виртуелне инфраструктуре на нивоу VM – рандомизација 
времена извршавања таскова који могу да оптерете hipervozor (full 
scan, update) 

 

Место и датум:    М.П.           Подизвођач: 
 

___________________               ___________________                                                 
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Образац број 1-1 

РБ  Врста   Захтеване карактеристике и функционалности  

      Подржане endpoint platforme (радне станице, сервери и мобилни 
уређаји) којима се може управљати истом конзолом (и могућа 
ограничења): 

- Microsoft Windows 10 Pro x86 / х64 

- Microsoft Windows 10 Enterprise x86 / х64 

- Microsoft Windows 8.1 Pro x86 / х64 

- Microsoft Windows 8.1 Enterprise x86 / х64 

- Microsoft Windows 8 Pro x86 / х64 

- Microsoft Windows 8 Enterprise x86 / х64 

- Microsoft Windows 7 Professional x86 / х64 SP1 and later 

- Microsoft Windows 7 Enterprise / Ultimate x86 / х64 SP1 and later 

- Microsoft Windows 7 Professional x86 / х64 

- Microsoft Windows 7 Enterprise / Ultimate x86 / х64 

- Microsoft Windows Vista x86 / х64 SP2 and later 

- Microsoft Windows XP Professional x86 SP3 and later 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Microsoft Windows Server 2016/2019 Standard / Essentials х64 

- Microsoft Windows Server 2012 R2 Foundation / Standard / Essentials х64 

(the ReFS file system is supported with limitations, Server Core and Cluster 

Mode configurations are not supported) 

- Microsoft Windows Server 2012 Foundation / Standard / Essentials х64 (the 

ReFS file system is supported with limitations, Server Core and Cluster 

Mode configurations are not supported) 

- Microsoft Small Business Server 2011 Standard х64 

- Microsoft Windows MultiPoint Server 2011 х64 

- Microsoft Small Business Server 2008 Standard / Premium x64 

- Microsoft Windows Server 2008 R2 Foundation / Standard / Enterprise х64 

SP1 and later 

- Microsoft Windows Server 2008 Foundation / Standard / Enterprise х86 / 

х64 SP2 and later 

- Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard / Enterprise x86 / x64 SP2 and 

later 

- Microsoft Windows Server 2003 Standard / Enterprise x86 / x64 SP2 

- Android  4.x – 7.0 (Developer Preview 4) 

- iOS 8.0 – 9.3 

- Windows Phone 8.1, 10 

 Подршка за виртуалне платформе и заштита на нивоу хипервизора. 

- VMware paltforma 

- Microsoft Windows Server 2019 Hyper-V hypervisor (in full mode or in 

Server Core mode). 

- Microsoft Windows Server 2016 Hyper-V hypervisor (in full mode or in 

Server Core mode) with all available updates. 

- Microsoft Windows Server 2012 R2 Hyper-V hypervisor (in full mode or in 
Server Core mode) with all available updates. 

- Citrix XenServer 7.1 LTSR hypervisor 

Место и датум:    М.П.           Подизвођач: 
 

___________________               ___________________                                                 
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Образац број 1-2 

РБ  Врста   Захтеване карактеристике и функционалности  

      - VMware ESXi 6.7 hypervisor with the latest updates 

- VMware ESXi 6.5 hypervisor with the latest updates 
- VMware ESXi 6.0 hypervisor with the latest updates 

- KVM hypervisor based on one of the following operating systems: 

- Ubuntu Server 18.04 LTS 

- Ubuntu Server 16.04 LTS 

- Red Hat Enterprise Linux Server 7.6 
- CentOS 7.6 

  Podržani vrituelni operativni sistemi: 

- Windows 10 Desktop Pro / Enterprise / LTSC / RS4 / RS5 / 19H1 (32 / 

64-bit) 

- Windows 8.1 Update 1 Professional / Enterprise (32 / 64-bit) 

- Windows 7 Professional / Enterprise Service Pack 1 (32 / 64-bit) 
- Windows Server 2019 Standard / Datacenter (in full mode) (64-bit) 

- Windows Server 2016 Standard / Datacenter (in full mode) (64-bit) 

- Windows Server 2012 R2 Standard / Datacenter / Essentials (in full 
mode) (64-bit) 

- Windows Server 2012 Standard / Datacenter / Essentials (in full mode) 

(64-bit) 

- Windows Server 2008 R2 Service Pack 1 Standard / Enterprise / 

Datacenter (in full mode) (64-bit) 
- Debian GNU/Linux 9.8 64-bit 

- Debian GNU/Linux 8.11 64-bit 

- Debian GNU/Linux 8.11 i386 32-bit 
- Ubuntu Server 18.04 LTS (64-bit) 

- Ubuntu Server 16.04 LTS (64-bit) 
- CentOS 7.6 (64-bit) 

- CentOS 6.10 (64-bit) 

- Red Hat Enterprise Linux Server 8 (64-bit) 

- Red Hat Enterprise Linux Server 7.6 (64-bit) 

- Red Hat Enterprise Linux Server 6.10 (64-bit) 

- SUSE Linux Enterpise Server 15 (64-bit) 

- ALT Linux 8 (64-bit) 

- ALT Linux 7.0.6 (64-bit) 

- Oracle Linux 7.6 (64-bit) 

- Astra Linux SE 1.6 (without support for capability-based access 

restriction and closed software environment modes) 
- Astra Linux SE 1.5 (without support for capability-based access 

restriction and closed software environment modes) 

- Microsoft Exchange Anti-Spam i Anti-Malware – zaštita Exchange mail 
servera sa antimalware skeniranjem poruka i intelignetnom spam 

detekcijom. Podrška za sledeće Exchange servere: 

- Microsoft Exchange Server 2010 SP3 deployed in at least one of the 

following roles: Hub Transport, Mailbox, or Edge Transport 

 

Место и датум:    М.П.           Подизвођач: 
 

___________________               ___________________                                                 
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Образац број 1-3 

   РБ  Врста   Захтеване карактеристике и функционалности  

  

     

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 Заштита Sharepont платформе од вируса, за целу SharePoint 

farmu укључујућi front-end, SQL server, апликације, search index и 

друго. Подржане верзије SharePoint servera: 

- Microsoft SharePoint 2010 

- Microsoft SharePoint 2013 

- Microsoft SharePoint 2016 

 Остали захтеви: 

- Management server који има могућност аутоматске детекције нових 
endopint клијената на којима није инсталиран agent 

- Могућност креирања админстраторског налога који може да види и 

управља свим аспектима решења, док локални администратори 

могу да управљају полисама само за своје групе 

- Механизам за дистрибуцију нових верзија signatura, polisa ili engine-

a, s- тим да администратор има могућност да одабере које 
компоненте ће update-овати 

- Могућност заказивања распореда update-a signature или верзије 

клијента по појединачним корисницима, групама или subnetima 

- Могућност за аутоматски update malware i HIPS polisa, signatura i 

modula када је endpoint ван корпоративне мреже уз помоћ 

подешавања roaming polise на централном serveru 

- Креирање custom report-a из management konzole 

- Могућност забране промене подешавања EPP крајњем кориснику 

- Додатне информације у вези endpoint-a могу добити преко 

Management konzole – верзија OS, списак hardware-a, списак 

апликација, списак рањивих апликација, списак инсталираних MS 

zakrpa, списак enkriptovanih уређаја, file, folder, списак корисничких 

налога (AD компатибилност) 

- Могућност подизања alert-a из management konzole за случај 

прекорачења дефнисаних тхресхолд вредности 

- Management konzola којом је могуће управљати и осталим 
производима из portfolia истог произвођача 

- Постојање алата за дистрибуцију клијентских агената једном 
акцијом са централне локације 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Информације администраторима су доступне путем система 
нотификација како кроз саму конзолу тако и путем e-mail или 

опционо sms порука, а из којих администратор сазна уколико се 

agent deaktivira. Стандардне нотификације се односе на: извештаје, 

event-e, computer selections 

- Механизам за комплетно уклањање раније инсталираних верзија 
других решења 

- Механизми за праћење “здравља” система: System Watcher / 

(Exploit Prevention, Behavior Detection, Remediation Engine) Proactive 
Defense 

Место и датум:    М.П.           Подизвођач: 
 

___________________               ___________________                                                 
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Образац број 1-4 

   РБ  Врста   Захтеване карактеристике и функционалности  

     - Административне могућности ограничавања утицаја заказаног 

скенирања на перформанце клијента: скенирање само нових и 

промењених датотека, скенирање док је сцреенсавер активан или 

док је рачунар закључан (корисник није за рачунаром), скенирање уз 

помоћ WOL tj. wake-and-scan, контрола покретања scan task-a 
уколико је у употреби батерија уређаја, уступање ресурса другим 

апликацијама (паузирање task-a, CPU usage) 

- Заказивање скенирања меморије независно од заказаног скенирања 

диска 

- Могућност интеграције са SIEM системима 

- Напредне технологије као допуна класичном приступу (антивирусне 

дефинција), као што је Application Whitelisting kao i Deny listu, KSN, 
zero-day exploit prevention, провера система на рањивости, 

управљање закрпама и други 

- Non-signature-based могућности детекције непознатих претњи: 

Heuristika, Proactive Defense, AEP – automatic exploit prevention – 

заштита од zero-day-attack, System Watcher 

- Основна верзија EPP која детектује и брани радне станице и сервере 
од Cripto-locker/ransomware 

- Додатна EPP сетовања која штите рачунаре и податке од Cripto-

locker/ransomware конфигурисањем Application Control модула и 

додавањем жељених екстензија са конфигурисањем права приступа 

над истим 

- Заштита шерованих фолдера на серверима 

- Основна верзија EPP решења која детектује инсталиране rootkit-ove 

- Континуирано праћење свих системских ресурса чије би измене 

могле да назначе присуство malware-a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Могућности за “чишћење” у случају да је систем већ заражен: 

заштићен процес инталације Endpoint решење, могућност 

инсталације адекватних MS закрпа са централне локације, могућност 

покретања посебних алата са централне локације 

- EPP који аутоматски update-uje базу малициозних URL који се 
аутоматски блокирају 

- Базе са потписима malware-a се по default-u клијентима достављају 

на сваких сат времема, с’ тим да је ово време подесиво 

- Могућност провере master ("cloud") базе ради провере сумњивих 

фајлова 

- Подршка за MAC Spoofing Protection 

- Могућност скенирања енкриптованог саобраћаја (Encrypted Traffic 

Scan) 

 Напредне HIPS могућности 

- Deep packet инспекција долазног мрежног саобраћаја за рачунаре 

који су покривени EPP заштитом 

 

Место и датум:    М.П.           Подизвођач: 
 

___________________               ___________________                                                 
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Образац број 1-5 

   РБ  Врста  Захтеване карактеристике и функционалности  

        - Инспекција и одбијање напада на основу signatura познатих типова 

напада (attack-facing) 

- Инспекција и одбијање напада на основу познавања слабости 

система које се искоришћавају (vulnerability-facing) 
- Детекција непознатог малициозног кода пре његовог извршења без 

интеракције корисника са кодом кроз патентиране методе за 

детекцију непознатих малиционизх кодова. Хеуристичка анализа, 
проактивна заштита, системска анализа, аутоматска заштита од 

извршавања exploit-a 

- Примена правила за позната “добра” или “лоша” понашања на 
радним станицама у току извршења апликација 

- Могућност дефинисања правила која могу дефинисати нормално 
понашање апликација. Предефинисана правила за већину 

апликација су: Trused, Low restriced, High Restricted, Untrusted. Low i 

High Restricted – групе апликације у њима не сматрају се 
малициознима али имају ограничен приступ системским ресурсима 

(извршним и не извршним датотекама, приступ мрежи, системским 

регистрима као и осталим системским ресурсима) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Добијање информација о списку инсталираних апликација на 

радној станици са детаљима о апликацији: назив апликације, 

верзија, произвођач, рачунари на којима се налази, коментари, 

техничка подршка - сервис, аутоматско ажурирање, додавање tag-

ova, autoupdating manager 

- Контрола апликација - дозвола извршавања само предефинисаних 

апликација 

- Контрола апликација која може спречити недозвољено или 

нежељено покретање апликације или процеса, осим ако није 

експлицитно ауторизовано и у случају да корисник има 

администраторска права. Администратор треба да има могућност 
да блокира покретање/извршавање било које апликације која се 

налази на клијентском рачунару. Такође, треба да постоји 

могућност креирања листе корисника који исту апликацију могу да 
покрену. Покретање апликације спречава се уз помоћ 

идентификовања апликације по називу, израчунатом мд5 хасх броју 

као и називу продукта 

- Механизми по којма се апликација може додати у whitelist: MD5 
hash број, filename, верзија датотеке, назив произвођача 

 EndPoint Firewall 

- Имплементација различитих полиса у зависности од типа конекције 

уз помоћ Out-Off-Office полисе којом се може променити 

подешавање самог Endpoint firewall-a 

- Имплементација default полисе уколико се појави нови мрежни 

interfejs 

 
Место и датум:    М.П.           Подизвођач: 

 

___________________               ___________________                                                 
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Образац број 1-6 

РБ  Врста  Захтеване карактеристике и функционалности  

  
 

- Детекција успоставе VPN и забрана split tunnel ili specific tunnel policy. Za 
VPN korisnike kreira se i primenjuje zasebna “tunnel” polisa. Takvi korisnici 

automatski se prebacuju u zasebnu grupu (relocation rules) koja ispunjava 

uslov “VPN”.  Nakon te akcije navedene zabrane mogu biti primenjene. 

       - Блокирање коришћења мрежног интерфејса за све осим VPN 

конекције 

- Промена начина приступа мрежи детектовањем мрежне конекције и 

применом одговарајуће полисе 

- Firewall треба да брани од следећих напада: 

o Спречавање одавања fingerprint података о систему и кориснику 

o Inbound brute force password напада на EP апликације и сервисе 

o Spoofed IP 

o Code insertion 

o Protocol adapter modification/substitution 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

o ICMP 

o Buffer overflow (показује када се може опоравити без restarta 

система) 

 Контрола уређаја и портова 

- Контролу уређаја путем полиса (npr. CD, DVD, USB, Bluetooth, 3G, GPRS) 

- Портови на које се може применити полиса: infrared, serial port, parallel 

port, usb, firewire, pcmcia 

- Ставке у полиси којима се разликују уређаји исте класе (серијски 

бројеви, типови уредјаја): Device ID, Device Model 

- Полиса може зависити од мреже на коју је EP повезан 

 Data Protection and Encryption 

- Енкрипција дискова, fajlova, foldera, преносних медија, као и пре-boot 

login заштита приликом енкрипције целог hard diska 

 Mobile Device Management 

- Управљање апликацијама: 

o Application downloader (device) 

o Application verification – скенирање након преузимања са portala. 

o Контрола корпоративних (enterprise) апликација 

o Контрола не-корпоративних (nonenterprise) апликација 

o Детекција верзије оперативног система 

o Подршка за App server/korporativni (enterprise) app store уз 
помоћ app containers, тако што администратор објављује 

корпоративни портал који садржи линкове ка одобреним 

апликацијама, а корисник је ограничен на приступ само тим 
апликацијама. 

o Карантин апликација уколико је апликација заражена. 

o Web filtering 

o Управљање App store-om 

o Идентификовање апликација са root приступом на Andriod 

платформи 

Место и датум:    М.П.    Понуђач: 
 

___________________               ___________________          
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Образац број 1-7 

 

РБ  Врста  Захтеване карактеристике и функционалности  

  
 

- Security: 

o Даљинско закључавање 

o Anti-malware/вирус за Android платформу 

o Audit trail/logging 

o Контрола portova/interface-a: WiFi, камера i bluetooth na Androdi 

platformi 

 

 

ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА 

• Да имплементира Endpoint Protection конзолу, једну или више  према захтеву 

Наручиоца. 

• Да испоручи и активира софтверске лиценце. 

 

 

Место и датум:    М.П.    Понуђач: 
 

___________________               ___________________          
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IV  УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО 

СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

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

 

Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има Понуђач који испуњава обавезне 

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

 

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

(чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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

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

привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона); 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ako je таква дозвола 

посебним прописом одређена као обавезна - не треба. 

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

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

условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде. (чл. 75. ст. 2. Закона). 

 

Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити додатне услове за 

учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то:  

 

1) Пословни капацитет:  

а) Услов: 
Да је понуђач овлашћен за продају производа произвођача понуђених производа и учешће у 
предметној јавној набавци; 
Доказ:  
Услов се испуњава прилагањем потврде, односно овлашћења издатог од стране произвођача 
или локалне канцеларије произвођача за територију Републике Србије. Потврда мора да буде 
насловљена на наручиоца, са позивом на број јавне набавке Пословни капацитет;   
 

Напомена:  

Захтеване    декларације,    спецификације,    проспекте,    сертификате,    потврде,   овлашћења, 

 извештаје  и  осталу  потребну  документацију  захтевану  приликом  доказивања  испуњености 

 услова из чл. 76. Закона, уколико су на енглеском језику, није потребно преводити. 

 

Уз понуду доставити и: 

 оверене потписе лица овлашћених за заступање који су оверени од стране органа 
надлежног за оверавање (ОП образац), 

 картон депонованих потписа оверен од стране пословне банке, после дана објављивања 
позива за подношење понуда.  
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1.1. Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 

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

услов из члана 75. став 1. тачка 5) Закона, за део набавке који ће Понуђач извршити преко 

подизвођача. 

 

1.2. Уколико понуду подноси група Понуђача, сваки Понуђач из групе Понуђача, мора да 

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

испуњавају заједно. 

 

1.3. Услов из члана 75. став 1. тач. 5) Закона, дужан је да испуни Понуђач из групе Понуђача 

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

 

 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу са чл. 77. 

став 4. Закона, Понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве Понуђача - Образац број 

2) којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за 

учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. Закона, дефинисане овом конкурсном 

документацијом, осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона коју доставља у виду 

неоверене копије – aкo je таква дозвола посебним прописом одређена као обавезна.  

 

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

лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом.  

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

подизвођача (Образац изјаве подизвођач – Образац број 2-1), потписану од стране овлашћеног 

лица подизвођача и оверену печатом.  

 

Испуњеност појединих додатних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у складу 

са чл. 76. став 2. Закона, Понуђач доказује достављањем наведених доказа или Изјаве којом под 

пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 76. Закона, ако се таква изјава тражи конкурсном документацијом. 

За испуњеност појединих додатних услова у поступку предметне јавне набавке, наручилац ће 

тражити од Понуђача да достави тражене доказе, као саставни део понуде. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о закључењу оквирног споразума, да тражи од 

Понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид оригинал или оверену 

копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 

Ако Понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 дана, не достави на 

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

неприхватљиву. 

 

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

надлежних органа. 

У складу са Правилником о допуни Правилника о обавезним елементима конкурсне  

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Сл. 

гласник РС 41/19) приликом сачињавање понуде употреба печата није обавезна.  
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Образац број 2 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ  

 

 

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

заступник Понуђача, дајем следећу 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _____________________________________________[навести назив Понуђача] у 

поступку јавне набавке – Набавка лиценци за Endpoint Protection, ЈН 16/20 МВ, испуњава све  

услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за 

предметну јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од кривичних дела 

као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште на њеној 

територији); 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ako je таква дозвола 

посебним прописом одређена као обавезна - не треба. 

5) Понуђач 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; 

 

 

Место и датум:    М.П.    Понуђач: 
 

___________________               ___________________                                                
   

 

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

овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом.  
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Образац број 2-1 

 

 

ИЗЈАВА ПОДИЗВОЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

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

заступник подизвођача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

Подизвођач____________________________________________ [навести назив подизвођача] у  

поступку јавне набавке – Набавка лиценци за Endpoint Protection, ЈН 16/20 МВ, испуњава све 

услове из чл. 75. Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну 

јавну набавку, и то: 

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

регистар; 

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

дела као члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична 

дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре; 

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

складу са прописима Републике Србије (или стране државе када има седиште 

на њеној територији). 

4) Да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је 

предмет јавне набавке (чл. 75. ст. 1. тач. 5) Закона) ako je таква дозвола 

посебним прописом одређена као обавезна - није; 

5) Подизвођач 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; 

 

 

 

Место и датум:    М.П.           Подизвођач: 
 

___________________               ___________________                                                
   

 

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

овлашћеног лица подизвођача и оверена печатом.  
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

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

Понуда и остала документација која се односи на Понуду мора бити на српском језику.  

Документација која се преводи са страног језика мора бити оверена од стране судског тумача. 

Понуђач може да приложи део понуде који се односи на техничке карактеристике, квалитет и 

техничку документацију, као и декларације, спецификације, проспекте, сертификате, потврде, 

овлашћења, извештаје и осталу потребну документацију и на енглеском језику, без превода и 

овере од стране судског тумача, на начин одређен конкурсном документацијом. 

 

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА 

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

затворену на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први 

пут отвара.  

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача.  

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

групи Понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, Булевар цара Лазара број 3, са 
назнаком: 
,,Понуда за јавну набавку добра  –  Набавка лиценци за Endpoint Protection, ЈН 16/20 МВ - НЕ  

ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 01.06.2020. 
године до 9 часова. 
Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда налази, 
обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу приспећа. 
Уколико је понуда достављена непосредно наручилац ће Понуђачу предати потврду пријема 
понуде. У потврди о пријему наручилац ће навести датум и сат пријема понуде.  
Понуда коју наручилац није примио у року одређеном за подношење понуда, односно која је 
примљена по истеку дана и сата до којег се могу понуде подносити, сматраће се 
неблаговременом. 
   

Понуда мора да садржи следеће обрасце: 

1. Потписани и печатом оверен Образац број 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6 и 1-7 – Врста, 
техничке карактеристике, количина и опис предмета набавке; 

2. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац број 2 –  Изјава Понуђача о испуњавању 
услова из чл. 75. Закона у поступку јавне набавке мале вредности; Образац број 2-1 – 
Изјава подизвођача о испуњавању услова из чл 75. Закона у поступку јавне набавке 
мале вредности (овај образац није неопходно доставити уколико Понуђач не наступа са 
подизвођачем); 

3. Попуњени, потписани и печатом оверени Обрасци понуде: Образац број 3 – Општи 
подаци о Понуђачу; Образац број 3-1 – Подаци о подизвођачу (овај образац није 
неопходно доставити уколико Понуђач не наступа са подизвођачем); Образац број 3-2 
– Подаци о учеснику  у заједничкој понуди (овај образац није неопходно доставити 
уколико Понуђач не наступа са више Понуђача заједно у заједничкој понуди); Образац 
број 3-3 – Опис предмета набавке; 

4. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац број 4 – Изјава понуђача о понуђеном 
добру 

5. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац број 5 – Образац структуре цена са 
упутством како да се попуни; 
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6. Потписани и печатом оверени – Образац број 6 – Изјава о достављању средстава 
финансијског обезбеђења и Прилог број 6-1 – Менично писмо за добро извршење 
посла у оквирном споразуму– овлашћење за корисника бланко соло менице; 

7.  Попуњен, потписан и печатом оверен Образац број 7 – Модел оквирног споразума и 
Прилог 7-1 – Модел Наруџбенице;  

8. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац број 8 – Образац трошкова припреме 
понуде (достављање овог обрасца није обавезно); 

9. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац број 9 – Образац изјаве о независној 
понуди. 

10. Остала документација тражена конкурсном документацијом. 
 

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, изузев образаца који подразумевају 
давање изјава под материјалном и кривичном одговорношћу (нпр. Изјава о независној понуди, 
Изјава о испуњавању услова из чл. 75 и 76. Закона), који морају бити потписани и оверени 
печатом од стране сваког Понуђача из групе Понуђача. У случају да се Понуђачи определе да 
један Понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце дате у конкурсној документацији 
(изузев образаца који подразумевају давање изјава под материјалном и кривичном 
одговорношћу), 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 чл. 81. Закона. 

 

3. ЈАВНО ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

Јавно отварање Понуда обавиће Комисија за јавну набавку Наручиоца, на дан истека рока за 
подношење Понуда – 01.06.2020. године са почетком у 11:00 часова, на адреси Наручиоца. 
Присутни представници Понуђача, пре почетка јавног отварања Понуда, морају Комисији 
Наручиоца поднети посебно писмено овлашћење за учешће у поступку отварања Понуда. 
Достављено писмено овлашћење мора имати свој број, датум, потпис овлашћеног лица и печат 
предузећа као и име лица овлашћеног за учешће у поступку. 
 

4. ПАРТИЈЕ 

Набавка није обликована у партије. 
 

5. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

6.  НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

У року за подношење понуде Понуђач може да измени, допуни или опозове своју понуду на 

начин који је одређен за подношење понуде. 

Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 

доставља.  

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу: ЈКП „Информатика“ Нови Сад, 

Булевар цара Лазара 3 са назнаком:  

„Измена понуде за јавну набавку добара – Набавка лиценци за Endpoint Protection, ЈН 16/20 МВ 

- НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка лиценци за Endpoint Protection, ЈН 16/20 МВ 

- НЕ ОТВАРАТИ” или 
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„Опозив понуде за јавну набавку добара – Набавка лиценци за Endpoint Protection, ЈН 16/20 МВ 

- НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку добара – Набавка лиценци за Endpoint Protection, 

ЈН 16/20 МВ - НЕ ОТВАРАТИ”. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу Понуђача. У случају да понуду 

подноси група Понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи Понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

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

 

7. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

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

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

 

8. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

Уколико Понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (поглавље VI) 

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 оквирни споразум о јавној набавци буде закључен између наручиоца и Понуђача који 

подноси понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у оквирном споразуму.  

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

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац број 2-1). 

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

односно извршење обавеза из оквирног споразума, без обзира на број подизвођача.  

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

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

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) до 2) Закона и то податке о:  

- Податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 
ће заступати групу Понуђача пред наручиоцем 

- Опис послова сваког од Понуђача из групе Понуђача у извршењу послова из оквирног 
споразума. 

 

У случају да се Понуђачи определе да један Понуђач из групе потписује и печатом оверава 

обрасце дате у конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава 

под материјалном и кривичном одговорношћу), подаци о Понуђачу треба да буду унети у 

споразумом. 
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Група Понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV конкурсне документације, у складу са упутством како се доказује испуњеност услова 

(Образац број 2). 

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, за извршење 

послова из оквирног споразума одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

оквирног споразума о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 

 

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

ПРИХВАТЉИВОСТ  ПОНУДА   

10.1. УСЛОВИ ПЛАЋАЊА  

Наручилац ће плаћање извршити након извршене испоруке, активације и имплементације добра 

и достављања рачуна и Записника о реализацији, у року од 45 дана, а у складу са Законом о 

роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“ бр. 

119/12, 68/2015 и 113/2017). 
Понуђач је дужан да у фактури, а приликом фактурисања, обавезно наведе: број набавке и број 
уговора. 
 
10.2. МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
Објекат Наручиоца, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, уз присуство Понуђача, као и на другим  
локацијама у складу са захтевом Наручиоца.  
 
10.3. РОК ИСПОРУКЕ, АКТИВАЦИЈЕ И ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ 

Рок испоруке и активације Софтверских лиценци Endpoint решења, што укључује и рок 

имплементације Endpoint Protection конзоле/а, је до 15 дана од дана издавања појединачнe 

Наруџбеницe на основу овог оквирног споразума. 
 
10.4. НАЧИН ИСПОРУКЕ 
Испорука електронских Софтверских лиценци на mejl Наручиоца. 

 

10.5. ТРАЈАЊЕ ЛИЦЕНЦИ 
Лиценце су ограниченог временског трајања. Трајање лиценци биће дефинисано сваком 

појединачном Наруџбеницом. 

 
10.6. РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ 

Понуда мора да важи најмање 40 дана од дана јавног отварања Понуда. 

У случају да Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда се одбија. 

 

10.7. ПЕРИОД  ЗАКЉУЧЕЊА ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Оквирни споразум се закључује истеком рока за подношење захтева за заштиту права из члана 

149. Закона о јавним набавкама. 

Оквирни споразум се закључује на период од једне године са једним понуђачем. 

Након закључења оквирног споразума, када настане потреба наручиоца за предметом 

набавке, наручилац ће упутити изабраном понуђачу Наруџбеницу са тренутним  

потребама наручиоца. Наручилац ће појединачне набавке реализовати издавањем  

Наруџбенице под условима из оквирног споразума у погледу предмета набавке, цена,  



 
 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности ЈН 16/20 МВ   21/ 40 

 
 

рока извршења, начина и рока плаћања и осталих елемената дефинисаних оквирним  

споразумом. 

 

10.8. ТРАЈАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

Оквирну споразум ступа на снагу даном потписивања и важи 12 месеци од дана закључења 

оквирног споразума односно до утрошка средстава. 

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

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

трошковима које Понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за оцену 

понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цену је урачуната цена предмета јавне набавке. 

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

92. Закона. 

Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, Понуђач је дужан да тај део 

одвојено искаже у динарима. 

  

12. 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 

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

Подаци о пореским обавезама се могу добити у Пореској управи, Министарства финансија и 

привреде. 

Подаци о заштити животне средине се могу добити у Агенцији за заштиту животне средине и у 

Министарству енергетике, развоја и заштите животне средине. 

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

запошљавања и социјалне политике. 

 

13. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА 

ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Понуђач је, уколико му буде додељен оквирни споразум, у обавези да обезбеди Наручиоцу 1 

(једну), бланко соло меницу за добро извршење послова из оквирног споразум а, безусловно и 

неопозиво наплативу, заједно са једним, попуњеним, потписаним и овереним Меничним 

писмом – овлашћењем (Прилог број 6-1), (менично писмо - Прилог. 6-1  се прилаже и као 

саставни део понуде). 

Потврду о регистрaцији менице код Народне банке Србије, као и оверене потписе лица 

овлашћених за заступање који су оверени од стране органа надлежног за оверавање (ОП 

образац), Понуђач је дужан доставити Наручиоцу приликом потписивања оквирног спрозума.  

Менично писмо – овлашћење (Прилог број 6-1) за добро извршење оквирног споразума мора 

бити попуњено у висини од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ. 

Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ менице у случајевима када Понуђач 

не извршава своје обавезе на начин предвиђен оквирним споразмом.  

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека уговорене обавезе у целости. 
Нереализована меница за добро извршење оквирног споразума биће враћена Испоручиоцу на 

његов писани захтев након истека рока важења менице у року од пет дана од дана пријема 

захтева. 
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14. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

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

Подаци које Понуђач оправдано означи као поверљиве биће коришћени само за намене јавног 

позива и неће бити доступне 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. 

Као поверљива Понуђач може означити документа која садрже личне податке које не  садржи 

ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, 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 исписано ''ПОВЕРЉИВО'', а испод тога потпис лица које је потписало Понуду. Ако 

се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део мора бити подвучен 

црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано ''ПОВЕРЉИВО''. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на горе наведени начин. 

Ако се као поверљиви означе подаци који не одговарају горе 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 и време и 

потписати се. Ако Понуђач у року који одреди Наручилац не опозове поверљивост документа, 

Наручилац ће одбити Понуду у целини. 

Неће се сматрати поверљивом цена и остали подаци из понуде који су од значаја за примену 

елемената критеријума и рангирање понуде. 

 

15. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца: ЈКП 

„Информатика“ Нови Сад, електронске поште на e-mail: javne.nabavke@nsinfo.co.rs или факсом 

на број: 021/ 528-014 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 конкрусној докуметанцији најкасније 5 дана пре истека рока за подношење 

понуде.  

Напомена: захтев за додатних појашњењем се обавезно доставља наручиоцу факсом или 

мејлом или препорученом поштом, сваким радним даном (понедељак – петак) у интервалу 

од 7 до 15 часова. За захтеве пристигле након напред утврђеног времена, сматраће се да су 

стигли првог наредног радног дана. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговорити и истовремено ће ту 

информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

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

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈН 16/20 МВ.  

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

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

продужењу рока за подношење понуда. 

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

допуњује конкурсну документацију.  

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

дозвољено.  

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

mailto:javne.nabavke@nsinfo.co.rs
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16. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА КОД 

ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном облику 

захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при прегледу, вредновању и 

упоређивању понуда, а може да врши контролу (увид) код Понуђача, односно његовог 

подизвођача (члан 93. Закона).  

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код Понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће Понуђачу оставити 

примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу контролу (увид) 

код Понуђача, као и код његовог подизвођача.  

Наручилац може уз сагласност Понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 

Ако се Понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву.  

 

17. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ИЗ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА ПОНУЂАЧА СА 

НЕГАТИВНОМ РЕФЕРЕНЦОМ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказ из члана 82. Закона којим се потврђује 

да понуђач има негативну референцу за период од претходне три године пре објављивања 

позива за подношење понуда. Уколико таквом понуђачу буде додељен оквирни споразум, 

дужан је да у тренутку закључења оквирног споразума преда наручиоцу банкарску гаранцију 

за добро извршење посла, која ће бити са клаузулама: безусловна и платива на први позив. 

Банкарска гаранција за добро извршење посла издаје се у висини од 15%  од укупне вредности 

оквирног споразума без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи од истека 

рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања оквирног споразума промене рокови 

за извршење обавезе из оквирног споразума, важност банкарске гаранције за добро извршење 

посла мора да се продужи. 

 

18. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА 

ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА 

СВАКИ ЕЛЕМЕНТ КРИТЕРИЈУМА 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „најнижа понуђена цена“.  

 

19. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ 

ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ЈЕДНАКИМ 

БРОЈЕМ ПОНДЕРА ИЛИ ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Резервни елементи критеријума:  

Уколико 2 или више понуђача доставе понуду са идентичном понуђеном ценом, предност при 

додели оквирног споразума ће имати понуда са дужим гарантним роком. 

Уколико ни након примене наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети 

одлуку о додели оквирног споразума, наручилац ће доделити оквирни споразум 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 и исти гарантни рок. Извлачење путем 

жреба наручилац ће извршити јавно, у присуству понуђача, и то тако што ће називе понуђача 
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који имају једнаку најнижу понуђену цену и исти гарантни рок исписати на одвојеним папирима, 

који су исте величине и боје, те ће те папире ставити у кутију одакле ће извући само један папир. 

Понуђачу чији назив буде на извученом папиру биће додељен оквирни споразум. Понуђачима 

који не присуствују овом поступку наручилац ће доставити записник извлачења путем жреба. 

 

20. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА  

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

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

раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде (Образац број 2). 

 

21. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ 

СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 

Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица сноси Понуђач. 

 

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  

Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач односно заинтересовано лице, који има 

интерес за доделу оквирног споразума у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео 

или би могао да претрпи штету због поступања наручиоца противно одредбама овог закона. 

Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње наручиоца. осим уколико Законом није другачије одређено 

Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља Републичкој 

комисији. 

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

понуда или конкурсне документације сматраће се благовременим ако је примљен од стране 

наручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 

достављања и уколико је подносилац захтева у складу са чланом 63. став 2. овог закона указао 

наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац исте није отклонио. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које наручилац предузме пре истека рока за 

подношење понуда, а након истека рока из члана 149. став 3. Закона сматраће се благовременим 

уколико је поднет најкасније до истека рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели оквирног споразума или одлуке о обустави поступка, рок за 

подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних 

набавки. 

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

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

пре истека рока за подношење захтева из члана 149 став 3. и 4., 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 закона. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту права на Порталу јавних 

набавки и на својој интернет страници најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за 

заштиту права. 
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Подносилац захтева за заштиту права је дужан да на жиро рачун буџета Републике Србије број 

840-30678845-06, шифра плаћања: 153, позив на број 97 број или ознака јавне набавке, сврха 

уплате: Републичка административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број 

или друга ознака конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије, уплати таксу од: 

60.000 динaрa у поступку јавне набавке мале вредности aкo сe зaхтeв зa зaштиту прaвa пoднoси 

прe oтвaрaњa пoнудa. 

Свaкa стрaнкa у пoступку снoси трoшкoвe кoje прoузрoкуje свojим рaдњaмa.  

Aкo je зaхтeв зa зaштиту прaвa oснoвaн, нaручилaц мoрa пoднoсиoцу зaхтeвa зa зaштиту прaвa нa 

писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoшкoвe нaстaлe пo oснoву зaштитe прaвa.  

Aкo зaхтeв зa зaштиту прaвa ниje oснoвaн, пoднoсилaц зaхтeвa зa зaштиту прaвa мoрa нaручиoцу 

нa писaни зaхтeв нaдoкнaдити трoшкoвe нaстaлe пo oснoву зaштитe прaвa.  

Aкo je зaхтeв зa зaштиту прaвa дeлимичнo усвojeн, Рeпубличкa кoмисиja oдлучуje дa ли ћe свaкa 

стрaнкa снoсити свoje трoшкoвe или ћe трoшкoви бити пoдeљeни срaзмeрнo усвojeнoм зaхтeву 

зa зaштиту прaвa.  

Стрaнкe у зaхтeву мoрajу прeцизнo дa нaвeду трoшкoвe зa кoje трaжe нaкнaду.  

Нaкнaду трoшкoвa мoгућe je трaжити дo дoнoшeњa oдлукe нaручиoцa, oднoснo Рeпубличкe 

кoмисиje o пoднeтoм зaхтeву зa зaштиту прaвa.  

O трoшкoвимa oдлучуje Рeпубличкa кoмисиja. Oдлукa Рeпубличкe кoмисиje je извршни нaслoв.  

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

 

23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ ОКВИРНИ СПОРАЗУМ БИТИ ЗАКЉУЧЕН 

Оквирни споразум о јавној набавци ће бити достављен Понуђачу којем је додељен уговор у року 

од 8 дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  

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. 
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Образац број 3 

VI ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда бр. ________________ од __________________ за јавну набавку – Набавка лиценци за  

Endpoint Protection, ЈН 16/20 МВ: 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив Понуђача:  

 

Адреса Понуђача:  

 

Матични број Понуђача  

 

Порески идентификациони број Понуђача 

(ПИБ): 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

Електронска адреса Понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

Број рачуна Понуђача и назив банке:  

 

Лице овлашћено за потписивање оквирног  

споразума 

 

 

Заокружити начин подношења понуде 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ (навести назив и седиште свих Понуђача) 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ (навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуди) 

Врста правног лица (Заокружити) 

   а) Микро предузеће  

   б) Мало предузеће  

   в) Средње предузеће  

   г) Велико предузеће  

   д) Гигантско предузеће 

   е) Физичко лице  

 

 

     Место и датум:    М.П.    Понуђач: 
 
___________________               ___________________                                        
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Образац број 3-1 

 

ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће извршити 

подизвођач: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они Понуђачи који подносе понуду са 

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 

потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 

достави за сваког подизвођача. 

 

Место и датум:                                                        Потпис одговорног лица  Понуђача 
                                                                                          или овлашћеног члана групе Понуђача 
                                                                                                            Печат и потпис 

 
_______________________________ 
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Образац број 3-2 

ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 

 

 

Напомена:  

Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они Понуђачи који подносе 

заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених 

у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се 

попуни и достави за сваког Понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 

 

 

Место и датум:                                                 Потпис одговорног лица  Понуђача 
                                                                                             или овлашћеног члана групе Понуђача 
                                                                                                           Печат и потпис 

 
                                                                                                                                            

______________________________                                                                                  
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Образац број 3-3 

 

ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ – Набавка лиценци за Endpoint Protection, ЈН 16/20 МВ 

 

УСЛОВИ ПОНУДЕ САДРЖАЈ ПОНУДЕ 

Укупна вредност понуде без ПДВ-а 

(Цена из Обрасца структуре цена - Образац број 5) 

 

Укупна вредност понуде са ПДВ-ом 

(Цена из Обрасца структуре цена – Образац број 5) 

 

Назив понуђеног производа 

(произвођач и назив) 

 

Услови плаћања 

(као у поглављу V, тачка 10, подтачка 10.1.) 

 

Место реализације  

(као у поглављу V, тачка 10, подтачка 10.2.) 

 

Рок испоруке, активације и имплементације 

(као у поглављу V, тачка 10, подтачка 10.3.) 

 

Начин испоруке  

(као у поглављу V, тачка 10, подтачка 10.4.) 

 

Трајање лиценци  

(као у поглављу V, тачка 10, подтачка 10.5.) 

 

Рок важења понуде 

(као у поглављу V, тачка 10, подтачка 10.6.) 

 

Рок закључења оквирног споразума 

(као у поглављу V, тачка 10, подтачка 10.7.) 

 

Tрајање оквирног споразума 

(као у поглављу V, тачка 10, подтачка 10.8.) 

 

 

Напомена: 

 

 Колона Садржај понуде се попуњава подацима из колоне Услови понуде, или 

потврђивањем услова са „ДА“.  

 Укупна цена без ПДВ и са ПДВ је  цена из Обрасца број 5 – Образац структуре цена са 

упутством како да се попуни.  

 
Уколоко 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. 
 
 

Место и датум:    М.П.    Понуђач: 
 

___________________               ___________________                                                
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Образац број 4 
 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА О ПОНУЂЕНОМ ДОБРУЕ 

 

 
У табели испод неопходно је да Понуђач попуни Назив произвођача софтвера и 
назив производа 

 
 
 

 

 

 

Произвођач Назив производа 

  

 
 

 

 

Место и датум:    М.П.    Понуђач: 
 

___________________               ___________________                                                
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Образац број 5 

 
VII ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНА СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 
 

Ред. 
Бр.  

Назив добра Коли-
чина/ 
ком 

Трајање 
лиценци/ 
број 
месеци  

Укупна 
количина  
 
     (3*4) 

Јединична 
цена без 
ПДВ 

    Укупна цена      
        без ПДВ 
 
         (5*6) 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Лиценца за Endpoint 
Protection 

1 1 1 
  

2 ПДВ  
3 Укупно са ПДВ  

 

 

      Напомена: 

Јединична цена мора да садржи све основне елементе структуре цене, тако да понуђена цена 
покрива све трошкове које Понуђач има у реализацији набавке. Цене су у динарима. 
 

 

Понуђач као саставни део понуде доставља попуњен, потписан и оверен образац структура 

цене - образац број 5 у складу са следећим објашњењима:  

 

 у колону бр. 6 под ред. бр. 1 уписује се јединична цена, без ПДВ-а, у динарима;  

 у колони бр. 7 под ред. бр. 1 уписује се укупно понуђена цена без ПДВ-а, у динарима, која 

је производ износа из колоне 5 и 6;  

 у колони бр. 7 под ред. бр. 2 уписује се износ укупног ПДВ-а, у динарима;  

 у колони бр.7 под ред. бр. 3 уписује се укупно понуђена цена са ПДВ-ом, у динарима.  

 

 
 
 
 
 
 

    Место и датум:    М.П.    Понуђач: 
 
___________________               ___________________ 
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VIII ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 
 
 

Образац  бр. 6 
 
 
 
 
 
Овом изјавом под кривичном и материјалном одговорношћу неопозиво изјављујемо: 
Да ћемо у складу са оквирним споразумом, доставити Наручиоцу: 
 
а) Једна бланко соло меница као средство обезбеђења за добро извршење посла у року од 
седам дана од дана обостраног потписивања оквирног споразума, којима гарантујемо уредно 
испуњење свих својих обавеза из оквирног споразума, односно уредно извршење посла и 
евентуално плаћање уговорне казне. Менице се држе у портфељу Наручиоца све до извршења 
обавеза из оквирног споразума, након чега се враћају Испоручиоцу.  
 
Меницe морају бити евидентиранe у Регистру меница и овлашћења Народне банке Србије и 
оверенe печатом и потписанe од стране лица овлашћеног за заступање, а уз истe мора бити 
достављено, попуњено и оверено менично овлашћење - писмо, са назначеним износом од 10% 
од укупне вредности оквирног споразума (без ПДВ-а), са роком важења 5 дана дужим од рока 
важења оквирног споразума као и оверене потписе лица овлашћених за заступање који су 
оверени од стране органа надлежног за оверавање (ОП образац). 
 
Ово средства финансијског обезбеђења достављамо уколико будемо изабрани по јавној набавци 
добра бр. ЈН 16/20 ОП –  Набавка лиценци за Endpoint Protection. 
 
 
 
 

Датум                            Понуђач 
    М. П.  

_____________________________   ________________________________ 
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Прилог број  6-1 
МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО СОЛО МЕНИЦА 
ЈН 16/20 МВ 

 
Поверилац: JКП «ИНФОРМАТИКА» Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад са текућим 
рачуном: број 355-0003200238152-61 код Војвођанске банке. 
 
Предајемо Вам 1 (једну) бланко, соло меницу (зa добро извршење оквирног споразума) 
серијски број:___________________и овлашћујемо JКП «ИНФОРМАТИКА» Нови Сад, као 
Повериоца, да је може попунити на износ од:_____________________________динара, и 
словима: 
_______________________________________________________________________________ за 
износ дуга са свим припадајућим обавезама и трошковима по основу Оквирног споразума 
бр.______________________ од _____________________или последњег Анекс-а проистеклог из 
овог оквирног споразума и овлашћујемо JКП «ИНФОРМАТИКА» Нови Сад, да безусловно и 
неопозиво, без протеста и трошкова, вансудски, преко _______________________________ 
(назив банке), изврши наплату са свих рачуна Предузећа 
______________________________________ из његових новчаних средстава, односно друге 
имовине. 
Менице су важеће и у случају да у току трајања или након доспећа напред наведеног Оквирног 
споразума, или последњег Анекс-а проистеклог из њега, дође до промена лица овлашћених за 
располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних промена код Дужника, 
оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др. 
 
Менице се могу поднети на наплату најраније по доспећу обавеза из наведеног Оквирног 
споразума или његовог последњег Анекс-а. 
 
Место и датум издавања Овлашћења 

                                                                                                
________________________________________ 

                                                                                                               Назив дужника 
                                                                                          

________________________________________ 
                                                                                                                       адреса 
                                                                                  тек.рн.бр. ____________________________ код 
                                                                                  ____________________________ (назив банке) 

                                                                                              
________________________________________ 

                                                                                  (адреса банке код које је дужник отворио рачун) 
                                                                                 ПИБ дужника: ____________________________, 
                                                                                 матични број дужника_____________________: 
                      
                                                                                   
                                                                                                 Дужник – издавалац меница 
 
                                М.П.                                                    _____________________________ 
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Образац број 7 

IX МОДЕЛ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА  

 

 

ОКВИРНИ СПОРАЗУМ 
о набавци добара 

 
Закључен дана ___________________ између: 
 
ЈКП „Информатика“ Нови Сад  
са седиштем у Новом Саду, Булевар цара Лазара 3  
ПИБ: 101651557, Матични број: 08023182 
Број рачуна: 325-9500600004227-76  Назив банке: Vojvodjanska banka a.d. – Novi Sad 
Телефон:021/489-50-10 Телефакс: 021/528-014 
које заступа: директор Ненад Барац, дипл. менаџер 
(у даљем, тексту: Наручилац)и 
 
_______________________________________________________ 
са седиштем у ____________________, улица _______________________,  
ПИБ: _________________ Матични број: ___________________ 
Број рачуна: ___________________________ Назив банке: _________________________, 
Телефон: ___________________Телефакс:__________________________ 
кога заступа ________________________________________ 
(у даљем тексту: Добављач), 
 
Стране у оквирном споразуму сагласно констатују: 
 

- да је Наручилац у складу са Законом о јавним набавкама спровео јавну набавку мале 
вредности, Набавка лиценци за Endpoint Protection, ЈН 16/20 МВ, са циљем закључивања 
оквирног споразума са једним добављачем на период од једне године; 

- да је Наручилац донео Одлуку о закључивању оквирног споразума број __________ од 
_____________ у складу са којом се закључује овај оквирни споразум између Наручиоца 
и Добављача 

- да је Добављач доставио Понуду бр............ од..............................., која чини саставни део 
овог оквирног споразума (у даљем тексту: Понуда), која је заведена код Наручиоца под 
бројем ________________ од ___________ год. 

- овај оквирни споразум не представља обавезу Наручиоца да закључи уговор о јавној 
набавци односно изда појединачне Наруџбенице;   

- обавеза настаје закључењем појединачног уговора о јавној набавци односно издавањем 
појединачних Наруџбеница на основу овог оквирног споразума. 

  
ПРЕДМЕТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 1. 
 

                  Предмет оквирног споразума је утврђивање услова за издавање појединачних 
Наруџбеница на основу овог оквирног споразума, за Набавку лиценци за Endpoint Protection ( у 
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даљем текст: Добро), између Наручиоца и Добављача, у складу са условима из конкурсне 
документације за ЈН 16/20 МВ, Понудом Добављача, одредбама овог оквирног споразума и 
стварним потребама Наручиоца. 
                  Обрасци понуде број 1, 1-1, 1-2, 1-3, 1-4, 1-5, 1-6, 1-7, 3, 3-3, 4 и 5 прилажу се оквирном 
споразуму и чине његов саставни део. 
 
ВАЖЕЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 2. 

 
               Период важења овог оквирног споразума је једна година. 
                Оквирни споразум почиње да се примењује од  дана који је наведен као датум 
закључења и важи до истека периода на који је закључен, односно док укупан износ 
поједниначно реализованих Наруџбеница не достигне укупну процењену вредност оквирног 
споразума. 
                Током периода важења овог оквирног споразума предвиђа се издавање више 
појединачних Наруџбеница, а у зависности од стварних потреба Наручиоца. Наруџбеница мора 
имати основне елементе уговора који су предвиђени овим оквирним споразумом. 
                 Наруџбенице које се издају на основу оквирног споразума морају се доделити пре 
завршетка трајања овог оквирног споразума, с тим да се трајање појединачних Наруџбеница 
закључених на основу оквирног споразума не мора подударати са трајањем тог оквирног 
споразума, већ по потреби  може трајати краће или дуже. 
 
ВРЕДНОСТ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 3. 
 

                  Вредност оквирног споразума износи 3.000.000,00 динара без обрачунатог ПДВ, 
односно 3.600.000,00 динара са обрачунатим ПДВ . 

 Уговорена цена и јединичне цене су фиксне и не могу се мењати у току трајања оквирног 
споразума. 
              Добављач је дужан да у фактури, а приликом фактурисања, обавезно наведе:  
-број набавке; 
-број уговора. 
Финансирање: Сопствена средства 
 
НАЧИН И УСЛОВИ ИЗДАВАЊА ПОЈЕДИНАЧНИХ НАРУЏБЕНИЦА 
 

Члан 4. 
 

  Током периода важења овог оквирног споразума, када настану потребе Наручиоца за 
предметом набавке, Наручилац ће Наруџбеницу упутити Добављачу електронским путем на e 
mail___________________________. 
               Комуникација у поступцима издавања појединачних Наруџбеница ће се, увек када је то 
могуће, одвијати електронским путем, а уколико то не буде могуће, комуникација ће се одвијати 
путем факса или поште. 
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НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Члан 5. 

 
 Наручилац ће плаћање вршити након испоруке, активације и имплементације Добра, у 

року од 45 дана од дана пријема рачуна и Записника о реализацији од стране Добављача, а у 
складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 
(„Сл. гласник РС” бр. 119/2012, 68/2015, 113/2017 и  91/2019). 
 
МЕСТО РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

Члан 6. 
 

            Место реализације предмета набавке је објекат Наручиоца, Булевар цара Лазара 3, Нови 
Сад, уз присуство Добављача, као и на другом локацијама у складу са захтевом Наручиоца. 

 
НАЧИН ИСПОРУКЕ 

Члан 7. 
 

              Испорука лиценци се врши на e-mail Наручиоца _________________. 
 
РОК ИСПОРУКЕ 

Члан 8. 
 
               Рок испоруке и активације Софтверских лиценци Endpoint решења, што укључује и рок 
имплементације Endpoint Protection конзоле/а, је до 15 дана од дана издавања појединачне 
Наруџбенице на основу овог оквирног споразума. 
 
ТРАЈАЊЕ ЛИЦЕНЦИ 

Члан 9. 
 

            Лиценце су ограниченог временског трајања.  
            Трајање лиценци биће дефинисано појединачним Наруџбеницама. 
 
СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИЗВРШАВАЊЕ ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 

 
Члан 10. 

 
Добављач је у обавези да обезбеди Наручиоцу 1 (једну) бланко соло меницу, безусловно 

и неопозиво наплативу, за добро извршење послова из оквирног споразума заједно са једним 

попуњеним, потписаним и овереним меничним писмом – овлашћењем као и потврду о 

регистрaцији менице код Народне банке Србије. 

Менично писмо – овлашћења за добро извршење послова из оквирног споразума мора 

бити попуњена у висини од 10% вредности оквирног споразума без ПДВ-а. 

             Добављач је у обавези да Наручиоцу достави оверене потписе лица овлашћених за 
заступање који су оверени од стране органа надлежног за оверавање (ОП образац) или картон 
депонованих потписа. 

Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ бланко соло менице у 
случајевима када Добављач не извршава своје обавезе на начин предвиђен оквирним 
споразумом. 

Рок важења менице је 30 дана дужи од истека уговорене обавезе у целости. 
Нереализована меница за добро извршење послова из оквирног споразума биће 

враћена Добаљачу на његов писани захтев након истека рока важења менице, а у  року од пет 
дана од дана пријема захтева. 
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КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ 
Члан 11. 

Уколико набавка  Добра не буде реализована у уговореном року и уколико Добављач 
не поштује одредбе овог уговора, исти је обавезан да на захтев Наручиоца плати уговорну 
казну од 0,2 % од укупне вредности Уговора за сваки дан закашњења, а највише до 10% 
вредности уговора. 

Наручилац има право на уговорну казну за сваки дан закашњења и када Добављач 
испоручи Добро са закашњењем и када Испоручилац уопште не испоручи Добро.  

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења Добављача. 
Наплата уговорене казне не искључује право Наручиоца на накнаду штете. 
Наручилац неће бити у обавези да плати цену за Добро све док Добављач не достави 

средство финасијског обезбеђења у складу са овим уговором. 
 

РАСКИД ОКВИРНОГ СПОРАЗУМА 
 

Члан 12. 
Наручилац може једнострано раскинути овај оквирни споразум уколико Добављач не 

поштује одредбе истог, уз право наплате средстава финасијског обезбеђења. 
Наручилац може у сваком моменту раскинути овај оквирни споразум где је отказни рок 

15 дана од дана пријема писаног обавештења уз обавезу реализације права и обавеза преузетих 
до момента раскида оквирног споразума. 

 
РЕШАВАЊЕ СПОРОВА 
 

Члан 13. 
 Наручилац и Добављач су сагласи да сва спорна питања поводом овог оквирног споразума 

у поступку појединачних издавања Наруџбеница решавају споразумно. 
  У случају да се не могу сагласити о спорним питањима, стране у оквирном споразуму су 

сагласне да је за решавање спора надлежан суд у Новом Саду. 
           

ОСТАЛЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 14. 
          За све што није изричито прецизирано овим оквирним споразумом примењиваће се 
одредбе Закона о облигационим односима и других важећих законских прописа. 
         Овај оквирни споразум је закључен у 4 (четири) истоветна примерака од којих Наручилац и 
Добављач задржавају по 2 ( два) примерка. 

 
ДОБАВЉАЧ   НАРУЧИЛАЦ 

   

 

Напомена: 
Понуђач је у обавези да потпише овај модел оквирног споразума и тако се изјасни да је у 
свему сагласан са моделом оквирног споразума и да прихвата да у случају да буде позван на 
закључење оквирног споразума, исти закључи у свему у складу са моделом оквирног 
споразума из предметне конкурсне документације.   
Овај модел оквирног споразума представља садржину оквирног споразума који ће бити 
закључен са добављачима.  
Оквирни споразум ће пре потписивања бити садржински прилагођен према томе да ли 
добављачи подносе заједничку понуду, понуду са подизвођачем и слично. 
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Прилог број 7-1. 
МОДЕЛ НАРУЏБЕНИЦЕ 

 
1. ЈКП “Информатика“  Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, који заступа директор Ненад Барац, 
дипл. менаџер, ( у даљем тексту: Наручилац ) и 

2. „______________________________________________________, који заступа директор  
______________________________________________________., (у даљем тексту: Испоручилац), 

 
На основу члана 40. став 9. Закона о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 

и 68/15) и у складу са Оквирним споразумом бр. _______________од_______________ 

закљученог у поступку јавне набавке мале вредности – Набавка лиценци за Endpoint Protection, 

ЈН 16/20 МВ, издаје се 

 
НАРУЏБЕНИЦА број _____ 

 

Молимо вас да нам у складу са вашом прихваћеном понудом бр. ____________ од 

____________ године извршите испоруку и активацију  лиценци за Endpoint Protection: 

Ред. 
Бр.  

Назив добра Коли-
чина/ 
ком 

Трајање 
лиценци/ 
број 
месеци  

Укупна 
количина  
 
     (3*4) 

Јединична 
цена без 
ПДВ 

    Укупна цена      
        без ПДВ 
 
         (5*6) 

1 2 3 4 5 6 7 
 Лиценца за Endpoint 

Protection 

     

Испоручилац је у обавези да имплементира ______ (уписати број) Endpoint Protection 

конзолу/е. 

Место реализације:___________________________________________(уписати место) 

Рок и начин плаћања: Наручилац ће плаћање извршити након извршене испоруке, активације и 

имплементације добра и достављања рачуна и Записника о реализацији, у року од 45 дана, а у 

складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама 

(„Сл. гласник РС“ бр. 119/12, 68/2015 и 113/2017). 

Понуђач је дужан да у фактури, а приликом фактурисања, обавезно наведе: број набавке и број 

уговора 

Рок испоруке: Рок испоруке и активације Софтверских лиценци Endpoint решења што укључује и 

рок имплементације конзоле/а до 15 дана од дана издавања Наруџбенице. 

Начин испоруке: Испорука електронске Софтверске лиценце на mejl Наручиоца. 
Трајање лиценци: Лиценце су ограниченог временског трајања. Трајање лиценци је дефинисано 

Наруџбеницом. 

НАПОМЕНА:  
Ова Наруџбеница замењује уговор о испоруци  које су предмет ове набавке, односно 
издавањем ове Наруџбенице, сматра се, у складу са законом и оквирним споразумом, да је 
извршено закључење уговора о јавној набавци. На сва питања сходно се примењују правила 
садржана у конкурсној документацији. Лице овлашћено за праћење извршења ове 
Наруџбенице и потписивање записника о квантитаивном и квалитативном пријему добра је 
__     ___________ 

           Наручилац –ЈКП „Информатика“ Нови Сад 
 

__________________                                            
                                                                   директор  
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Образац број 8 

 

X ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 

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

Понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде, како следи у 

табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

 

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 

 

Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може тражити од 

наручиоца накнаду трошкова. 

Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 

дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 

техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под 

условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

    Место и датум:    М.П.    Понуђач: 
 

 

______________________      ________________________                                       
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XI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

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

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     

Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне  

набавке – Набавка лиценци за Endpoint Protection, ЈН 16/20 МВ поднео независно, без договора  

са другим Понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

 
Место и датум: М.П. Потпис Понуђача 

   

 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 
Организација надлежна за заштиту конкуренције, може Понуђачу, односно заинтересованом 
лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је Понуђач, односно 
заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим 
се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може 
трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу 
члана 82. став 1. тачка 2) Закона.  
Уколико понуду подноси група Понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног 
лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом. 
 
 
 
 
 
 
 
 


