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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. и члана 9. тачка 18. Правилника о обавезним 

елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 

испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 86/15 и 41/19), Одлуке о покретању поступка јавне 

набавке број 1.2.1/2019, деловодни број Одлуке 04 - 430   од 06.08.2019. године, Решења о 

образовању комисије за јавну набавку број 1.2.1/2019, деловодни број Решења 04 - 429  од 

06.08.2019. године припремљена је: 

 

 

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

за јавну набавку мале вредности – услуге 

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: 

Имплементација процеса Подршка операцијама - фаза 1  

Број  јавне набавке 1.2.1/2019 
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      I   ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  

 

 
1.1 Подаци о наручиоцу 

Наручилац:  Библиотека града Београда  

Адреса: Кнез Михаилова бр. 56, Београд  

Интернет страница наручиоца: www.bgb.rs   

 

1.2 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 и другим прописима који 

регулишу предметну област. 

 

1.3 Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке бр. 1.2.1/2019 су услуге – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка операцијама - 

фаза 1. 
Понуђене услуге морају у целини да одговарају захтевима из конкурсне документације. 

 

1.4 Циљ поступка 

Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

1.5 Није у питању резервисана јавна набавка 

 

1.6 Не спроводи се електронска лицитација 

 

1.7 Контакти  
Лице за контакт: Славица Јанковић, 

Е - mail адреса:  javne.nabavke@bgb.rs , сваког радног дана (понедељак – петак), у периоду од 

08.00 до 16.00 часова. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.bgb.rs/
mailto:javne.nabavke@bgb.rs
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II  ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ  ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

2.1 Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке 
Предмет јавне набавке бр. 1.2.1/2019 су услуге: РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка операцијама - 

фаза 1,  назив и ознака из општег речника набавке: 72000000 – Услуге информационе 

технологије: саветодавне услуге, израда апликација, интернет и подршка. 

 

2.2 Партије 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама.  

 

2.3 Врста оквирног споразума 

Предметни поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
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III  ВРСТА, ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ, КВАЛИТЕТ, КОЛИЧИНА И 

ОПИС УСЛУГА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА 

ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА 

УСЛУГЕ, ДОДАТНЕ УСЛУГЕ И СЛ. 
 

 

3.1 Врста услуге:  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: 

Имплементација процеса Подршка операцијама - фаза 1: Имплементација апликативног 

софтвера за потребе реализовања културно образовних програма Библиотеке града Београда. 

 

3.2 Техничке карактеристике:  

Техничке карактеристике услуга које су предмет ове јавне набавке дате су у Поглављу IV 

конкурсне документације.  

 

3.3 Квалитет:  

У складу са захтевима из Tехничке спецификације (Поглавље IV конкурсне документације).  

 

3.4 Количина и опис услуга:  

Предметне услуге обухватају пружање услуга у складу са захтевима из Техничке 

спецификације (Поглавље IV конкурсне документације). 

 

3.5 Начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета:  

Контрола извршених услуга вршиће се на начин дефинисан моделом уговора  (Поглавље VIII 

конкурсне документације).  

. 

3.6 Рок извршења:  

У складу са понудом.  

 

3.7 Место извршења:  

У складу са понудом. 
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IV  ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
за јавну набавку услуга – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ 

СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка операцијама - фаза 1 

број јавне набавке  1.2.1/2019 

 

Библиотека града Београда је стратешки приступила решавању питања квалитетног 

релевантног информационог система на нивоу читаве БГБ мреже, тиме што је израдила 

Стратегију изградње информационог система БГБ. У оквиру Стратегије дефинисан је и 

вишегодишњи Акциони план, са већим бројем појединачних пројеката које треба реализовати 

како би се остварили циљеви Стратегије. 

У 2018. години реализована су два пројекта дефинисана у Стратегији изградње 

информационог система БГБ (тј. у Акционом плану) – израђене су Спецификација с-краја-на-

крај процеса Подршка операцијама и Спецификација с-краја-на-крај процеса Управљање 

налогом / регистрацијом корисника. 

У 2019. години планирано је да се, на основу спецификације дефинисане у документу 

Спецификација с-краја-на-крај процеса Подршка операцијама изврши аутоматизација 

пословања културно-образовне делатности БГБ. Циљ овог пројекта под називом 

Имплементација процеса Подршка операцијама – фаза 1, јесте да се аутоматизује пословање 

у домену културно образовне делатности на нивоу читаве мреже БГБ. Ово је, у ствари, и 

предмет ове јавне набавке. 

Библиотека града Београда своју делатност обавља у оквиру две организационе јединице 

(ОЈ): Oрганизациона јединица Библиотека града Београда и Oрганизациона јединица 

Библиотеке на територији градских општина. У ОЈ Библиотека града Београда, делатност се 

обавља унутар два сектора – Сектор за библиотечку делатност и Сектор за финансијско 

пословање, правне, техничке и опште послове, у оквиру којих су формирана одељења. ОЈ 

Библиотеке на територији градских општина чини седам одељења са мрежом библиотека 

које се налазе на територији четрнаест градских општина. 

Културно-образовна делатност обавља се у 69 објеката/библиотека у мрежи БГБ. Кроз 

пројекат Имплементација процеса Подршка операцијама – фаза 1, потребно је 

аутоматизовати пословање  у домену културно образовне делатности на нивоу читаве мреже, 

дакле тако да се обухвате сви ови објекти. Фаза 1 би, према томе, подразумевала 

имплементацију апликативног софтвера за потребе реализовања културно образовних 

програма Библиотеке града Београда. Сви објекти, иначе, имају рачунаре и брзи интернет, 

тако да постоје технички предуслови за процес аутоматизације. 
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1. Функционалана и техничка спецификација система 

1.1. Опис процеса организације културнo-образовних програма 

Библиотеке града Београда 

 

У Библиотеци града Београда културно-образовне програме организују следећа одељења:  

- програме у Централној згради БГБ Одељење за културне програме 
- мањи део програма у Централној згради организује Одељење за рад са корисницима 

(колеге/колегинице из Фонда уметности); ово Одељење, тј. Фонд главно је за организовање 

ликовних изложби у галерији Атријум 

- остала одељења у мрежи организују програме који се реализују у њиховим просторима (у 
Дечјем одељењу, Завичајном одељењу, одељењима општинских библиотека широм БГБ 

мреже) 

- Одељење за културне програме врши промоцију свих програма у БГБ мрежи, мада промоцију 
програма врше и друга одељења, свако за свој програм. 

 

 

 
 

1.1.1. Детаљан опис процеса/активности за реализовање програма у продукцији 

БГБ (књижевно вече, трибина, музички програм, филмски програм, округли сто, 

разговор, предавање, једноставнији позоришни програм...) 
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Осмишљавање програма и одабир учесника у програму. Осмишљавање програма може бити различито:  

a) сами запослени осмисле програм,  

b) програм се осмисли у сарадњи са неком партнерском установом, организацијом или 

фирмом, најчешће тако што они предложе програм или програмски оквир (издавачи, 

различите образовне установе, институти, амбасаде, организације...),  
c) програм се осмисли на предлог неког екстерног физичког лица;  

- у случајевима када неко екстерно физичко или правно лице само предложи реализовање 

програма у БГБ, запослени у одељењу доносе одлуку да ли да се тај предлог прихвати или не. 
- Одабир датума, времена и простора у оквиру зграде БГБ у којем ће се програм одржати 
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- Позивање учесника програма (углавном телефоном а некад и мејлом); током разговора са 

учесницима дефинитивно се потврђује датум и време програма 
- Уписивање датума и времена у програмски календар (планер) који се налази на зиду у 

канцеларији 24 (планер за два месеца, текући и наредни) 

- Уколико програм прати коктел у галерији Атријум договарање са учесницима и запосленима 
у кафе кухињи БГБ око организације коктела 

- Обавештавање фотографа о потребном доласку ради фотографисања програма 

- Уколико је учествовање у програму хонорарисано, врши се потписивање ауторског уговора са 

учесницима; овај уговор се потом предаје директорки на потпис па Одељењу за правне 
послове на завођење па Одељењу за рачуноводствене послове за исплату 
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- Обавештавање медија о одржавању програма; сваког уторка се шаље свим медијима путем мејла списак програма за наредну недељу; значајнији 

програми се најављују касније још једном, посебним мејлом; у изузетним случајевима се медији/новинари зову и директно телефоном 
- Дистрибуција недељног плана програма (у папирном облику) другим одељењима у централној згради БГБ како би запослени који имају одређене 

надлежности везане за културне програме имали увида у време и место њиховог одржавања (секретарица и директорка БГБ, портир, кафе 

куварице, спремачице, електричар...) 
- Израда и дистрибуција плаката  

- За значајније програме израда и дистрибуција позивница, папирних и/или електронских 

- За знајачније програме обавештавају се и чланови библиотеке путем базе мејлова чланова коју смо формирали и коју перманентно попуњавамо 

- Постављање најаве за програм на сајту и друштвеним мрежама  

 

 

 
 

 
- Припрема сале и све потребне технике за одржавање програма у зависности од типа програма (озвучење, расвета, видео пројекција , штимовање 

клавира...) 

- Уколико је реч о филмском програму набављање филмске копије 
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- Обезбеђивање освежења за учеснике у програму из кафе кухиње БГБ 

- Одржавање програма (једна особа из Одљења за културну делатност води програм и барата техником) 
- Писање извештаја о одржаном програму 

- Уколико се ради о значајнијем програму, објављивање извештаја уз фотографије на сајту, друштвеним мрежама БГБ и медијима 
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1.1.2. Детаљан опис процеса/активности за реализовање комерцијалних програма у 

просторима БГБ (изнајмљивање програмских сала) 

 

 
 

 
- На предлог физичког или правног лица за одржавање комерцијалног програма, запослени у 

одељењу замоле то лице да предлог формулише у виду молбе и пошаље путем имејла. 
Одељење молбу прослеђује директору БГБ. Уколико директор БГБ и Одељење за културне 

прогарме одлуче да је програм адекватан, наставља се процедура организације комерцијалног 

програма.  
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- Обавештавање екстерног физичког или правног лица које плаћа надокнаду о ценама изнајмљивања сала БГБ (Римска дворана, Читаоница Фонда 

уметности, Вукова сала) према постојећем ценовнику БГБ и о условима плаћања  

- Обавештавање рачуноводства БГБ које израђује фактуру и прослеђује је екстерном лицу (надокнаду је потребно уплатити пре одржавања 

програма) 

- Одабир датума, времена и простора у оквиру БГБ у којем ће се програм одржати 
- Уписивање датума и времена у програмски календар (планер) који се налази на зиду у канцеларији 24 (планер за два месеца, текући и наредни) 
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- Обавештавање запослених у БГБ који имају одређене надлежности везане за културне 

програме о заказаном комерцијалном програму (секретарица и директорка БГБ, портир, кафе 
куварице, спремачице, електричар...) 

- Уколико програм прати коктел у галерији Атријум договарање са учесницима и запосленима 

у кафе кухињи БГБ око организације коктела 
- У зависности од типа програма и договора са екстерним физичким или правним лицем које 

плаћа надокнаду за програм, одлучује се о томе да ли се врши и ко врши обавештавање медија 

и корисника о одржавању програма, израду и дистрибуцију плаката и позивница (у случају 

комерцијалних програма, уколико су затвореног типа нема обавештавања медија и корисника, 
а уколико су отвореног типа уобичајеније је да то ради екстерно лице, али у одређеним 

случајевима то може да ради и Одељење за културну делатност) 

- Припрема сале и све потребне технике за одржавање програма у зависности од типа програма 
(озвучење, расвета, видео пројекција, штимовање клавира...) 

- Одржавање програма (једна особа из Одљења за културну делатност дежура током одржавања 

програма и барата техником) 

- Писање извештаја о одржаном програму 

1.1.3. Опис процеса организације програма – стручне едукације, семинари, 

конференције 

Ову врсту програма реализује првенствено Одељење за унапређење библиотечке делатности, 

а конференције и Одељење за културне програме. 

 
Одељење за унапређење библиотечке делатности у оквиру Сектора за библиотечку делатност 

врши функцију матичне надлежности која је регулисана Законом о библиотечко-

информационој делатности (Службени гласник РС бр. 52/11), Статутом и другим 

подзаконским актима као и општим актима Библиотеке на подручју града Београда. Поред 

осталих, законом прописаних активности (регистрација библиотека, надзор над стручним 

радом библиотека, стручна помоћ), води бригу о унапређењу и развоју делатности и 

стручном усавршавању. У делокругу рада овог Одељења је организација и стручних 

акредитованих семинара.  

Детаљан опис активности за реализовање семинара  

- Осмишљавање семинара: 

 
1) одређивање циљне групе којој је семинар намењен (школски библиотекари, 

библиотекари јавних или специјалних библиотека) 
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2) одабир теме и одређивање нивоа квалификације и предзнања који су потребни 

полазницима семинара за похађање предложеног програма сталног стручног 
усавршавања у библиотечко-информационој делатности 

3) одабир предавача на семинару (разматрање професионалних  квалификација и 

искуства потенцијалних предавача) 
4) разматрање очекиваних  ефеката програма и њихов допринос унапређењу квалитета 

рада у библиотечко-информационој делатности 

5) планирање методологије за праћење и вредновање ефеката програма 

 
 

- Пријава на Конкурс за  акредитацију програма сталног стручног усавршавања у библиотечкој 

делатности који расписују надлежне установе (Народна библиотека Србије, Завод за 
унапређивање образовања и васпитања); припрема конкурсне документације 

- Попуњавање Формулара за акредитацију програма сталног стручног усавршавања у 

библиотечко-информационој делатности  
- Координација са предавачима на семинару око датума одржавања семинара; садржаја и обима 

предавања 

- Одабир датума, времена и простора( у оквиру БГБ или у простору других библиотека на 

територији Београда и Србије) где и када ће се семинар одржати 
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- Позивање циљне групе полазника семинара (углавном телефоном  и мејлом); током разговора 

са учесницима дефинитивно се потврђује датум и време програма 
- Уколико је позив за одржавање семинара стигао ван БГБ (библиотеке на територији Београда 

и Србије) договор са директором БГБ око одобрења да се семинар одржи ван БГБ и 

утврђивање котизације за одржавање семинара; одобрење за запослене стручне раднике 
(предаваче на семинару) да одсуствују са редовног посла и израда путног налога (обезбеђење 

финансијских средстава за превоз и дневнице) 

- Одређивање оптималаног  броја  полазника предвиђених у групи за реализацију програма и 

израда списка пријављених полазника  семинара 
- Припрема листа за евaлуацију семинара које након одслушаног семинара попуњавају 

полазници семинара 

- Припрема сертификата (на прописаним обрасцима и са потписом директора БГБ) за 
полазнике семинара 

- Уплата за учествовање на семинару (уколико постоји котизација) 

- Регистрација учесника  

 

 
 

- Припрема сале и све потребне технике за одржавање семинара (озвучење, расвета, видео 

пројекција...) 

- Уколико је учествовање у програму хонорарисано, врши се потписивање ауторског уговора са 
учесницима; овај уговор се потом предаје директорки на потпис па Одељењу за правне 

послове на завођење па Одељењу за рачуноводствене послове за исплату 

- Одржавање семинара (пријем слушалаца, координација са предавачима) 
- Попуњавање листа за евaлуацију семинара које након одслушаног семинара 
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- Писање извештаја о одржаном програму за потребе месечног извештаја Одељења, 

шестомесечног и годишњег извештаја БГБ 

- Извештај о одржаним семинарима надлежној институцији која врши акредитацију програма 

сталног стручног усавршавања у библиотечко-информационој делатности 

1.1.4. Детаљан опис процеса/активности за реализовања програма за децу 

(креативно-едукативна радионица, музичко вече, предавање, промоција књиге, 

ликовно-литерарни конкурс...) 

 
- Осмишљавање програма и одабир учесника у програму. Осмишљавање програма може бити 

различито:  

a) сами запослени осмисле програм,  
b) програм се осмисли у сарадњи са неком установом  организацијом или фирмом, најчешће 

тако што они предложе програм или програмски оквир (издавачи, 

предшколске,основношколске и средњошколске установе,  организације које се баве 
промовисањем читања...),  

c) програм се осмисли на предлог неког екстерног физичког лица; у случајевима када 

неко екстерно физичко или правно лице само предложи реализовање  
програма у Дечјем одељењу БГБ, запослени у одељењу доносе одлуку да ли да се  тај 

 предлог прихвата или не. 
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- Уколико је реч о радионици на којој се нешто израђује, набавка материјала који је неoпходан за 

њену реализацију; 
- Одабир датума, времена и простора у оквиру Дечјег одељења или установе која је предложила 

програм;  

 
 

- Позивање учесника програма (телефоном или имејлом); током разговора са учесницима 

дефинитивно се потврђују датум и време програма; 

- Уписивање датума и времена у Google календар и у календар који се налази на зиду Дечјег 
одељења (планер за текући месец); 

- Уколико се ради о свечаној дoдели награда поводом ликовно-литерарног конкурса, који се 

одржава једном годишње,  а намењен је деци основношколског узраста,  договарање са 

Одељењем за обраду и набавку библиотечке грађе око награда за учеснике – поклон-књига и 
Одељењем за рачуноводствене послове око средстава за организацију послужења на  прослави;  

- Програми се често раде циљано, за децу из одређених школа и вртића, тако да се кроз сарадњу са 

васпитачима/учитељима/наставницима обезбеђују посетиоци програма; 
- За програме на које се позивају родитељи са децом, а који се одржавају једном месечно, 

обавештавају се родитељи деце-чланова Библиотеке путем базе имејлова коју смо формирали и 

коју редовно попуњавамо; 
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- Обавештавање медија о одржавању програма преко  службе Одељења за културну делатност;  

- Израда и дистрибуција плаката;  
- Постављање најаве за програм на фејсбук страници  Дечјег одељења; 

- Уколико је учествовање у програму хонорарисано, потписује се ауторски уговор са учесницима; 

овај уговор се потом предаје директорки на потпис,  Одељењу за правне послове на завођење, па 

Одељењу за рачуноводствене послове за исплату; 
- Ликовно-литерарни конкурс се редовно објављује у подлистку „Политика за децуˮ, дневног 

листа „Политикаˮ;  по  завршетку конкурса, свечана додела награда  је  медијски испраћена, а 

награђени ликовни и литерарни радови се, као део награде ученицима, објављују у „Политици за 
децуˮ; сви награђени и похваљени радови излажу се у Дечјем одељењу; 

 
- Припрема простора и све потребне технике за одржавање програма у зависности од типа 

програма (видео пројекција, позориште сенки...); 

- Одржавање програма (зависно од врсте програма, програм воде/реализују једна до три особе из 
Дечјег одељеља које баратају техником и свим потребним реквизитима); запослени такође сами 

фотографишу програме; 

- Писање извештаја о одржаном програму; 

 

 
- Извештај и фотографије са програма редовно се објављују на фејсбук страници Дечјег одељења , 

а уколико се ради о значајнијем програму (ликовно-литерарни конкурс нпр.), објављује се и на 

сајту БГБ-а и у медијима. 
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1.1.5. Детаљан опис процеса/активности организације изложби у галерији Атријум  

 

 
Изложбе у галерији Атријум  планирају се  годину дана унапред, а реализују се путем конкурса 

БГБ  и  међуинституционалном сарадњом. 

Детаљан опис активности које прате Конкурс за излагање у галерији Атријум: 

- Одређивање датума за расписивање конкурса за излагање у галерији Атријум у договору са 

директорком  
- Објава конкурса на сајту БГБ,  у штампаним и електронским медијима и на друштвеним 

мрежама  

- Пружање додатних информација  заинтересованима за конкурс, телефонским путем 
- Пристизање конкурсне документације  електронском и обичном поштом 

 
- Од пристигле  конкурсне документације прављење презентације (PowerPoint) која ће бити 

представљена Савету галерије  

- Штампање сажетих приказа (биографија, концепт изложбе и неколико репродукција) о сваком 

учеснику конкурса, ради ефикаснијег кретања кроз видео презентацију 
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- У договору са директорком и члановима Савета галерије одређивање броја изложби које ће бити 

реализоване путем конкурса 

 
- По завршетку конкурса организовање састанка Савета галерије, презентација радова на видео 

биму и избор кандидата 

- Састављање записника са седнице Савета галерије и завођење у евиденцији БГБ 

- Обавештавање кандидата телефонским путем и путем и e-maila о резултатима  конкурса 
- Објављивање резултата конкурса на сајту БГБ и фејсбуку 

- Састављање  календара  изложби за наредну годину 

- Обавештавање уметника о терминима изложби путем е-maila 

- Достављање годишњег плана Одељењу за културне програме 
- О изложбама  које се организују ван годишњег конкурса одлучује програмски Савет галерије 

који се састаје по потреби 

-  

Детаљан опис активности за организовање изложбе: 

- Уписивање  датума отварања изложбе у програмски календар који се налази на зиду у 
канцеларији  бр. 24 (Одељење за културне програме) 

- Договор са ауторима изложби о достављању материјала за штампање каталога 

- Прибављање ISBN броја за штампање каталога и прослеђивање графичком уреднику 
- Припрема и штампање каталога, плаката и припрема електронских позивница у сарадњи са  

графичким  уредником из Одељења за културне програме 
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- Најава отварања изложбе Одељењу за културне активности, објава на друштвеним мрежама, 

слање електронских позивница  и биографије аутора, медијима и сарадницима 
- Постављање постера у излог БГБ са информацијама о  датуму отварања и трајању изложбе 

- Поставку  изложбе реализује   кустос  изложбе из БГБ, у сарадњи са аутором. У поставци 

учествује техничко лице БГБ 
- Уколико се планира коктел на отварању изложбе, договор са учесницима и запосленима у кафе 

кухињи око организовања коктела 

 
- Обавештавање фотографа о доласку ради фотографисања отварања изложбе 

- Припрема галерије  и потребне технике за отварање изложбе 

- Уколико отварање подразумева и музички програм, обезбеђивање техничких услова 
- Уколико иложба садржи видео презентацију, обрада материјала и прилагођавање формата за 

репродуковање  у постојећим техничким могућностима галерије 

- Отварање изложбе најављује  кустос изложбе БГБ у присуству  аутора и колега историчара 
уметности 

- Давање изјава медијима и гостовање у тв- емисијама поводом изложбе (кустос БГБ) 

- Обавештавање на сајту БГБ  и фејсбук страници о протеклом догађају отварања 
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- Састављање реверса о броју изложених дела и изјаве о поклону за дело које се оставља 
колекцији БГБ  и завођење у евиденцији БГБ 

- Уношење података о поклоњеном делу ( аутор, техника, формат, година, процена вредности) у 

Еxcel табелу која представља базу података о колекцији слика БГБ 
- Сигнирање уметничког дела налепницама са подацима о аутору и делу и похрањивање у депо 

БГБ 
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1.2. Технички захтеви 

Решење треба да испуњава следеће техничке захтеве: 

Захтеви Коментар 

Понуђено решење мора бити у потпуности 

документовано, односно корисничка и 

администраторска упутства за све софтверске 

модуле морају бити доступна он-лине 

директно из апликације. Упутства морају 

бити доступна на српском и енглеском језику.  

 

Сви кориснички интерфејси софтверског 

решења морају бити вишејезични, при чему 

је неопходно да апликација поседује српски 

језичку верзију и механизам једноставног 

превођења апликације на друге језике без 

мењања изворног кода апликације као и 

могућност бирања језика апликације у току 

извршења апликације. 

 

Понуђено решење мора да подржава рад са 

ћириличним писмом и српском азбуком. 

 

Понуђено решење мора да омогући 

параметарску имплементацију без 

програмирања, односно посебан модул за 

дефинисање имплентационих параметара 

који обезбеђује имплементацију типова 

докумената и пословних токова 

аналитичарима и технолозима пословних 

процеса који немају посебна информатичка 

или програмерска знања. 

Модул треба да обезбеди дефинисање: 

типова докумената са придруженим 

метаподацима, корисника и група, дозвола, 

процедура тока , итд. 

 

Понуђено решење на страни клијента мора да 

подржава рад на Windows оперативним 

системима (Windows 7, 8 или новије) и на 

Linux-у. 
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Клијентски кориснички модул за мобилне 

телефоне мора да обезбеди рад на Android и 

iOS оперативним системима. У оквиру 

ограничене функционалности обавезно је да 

овај модул најмање обезбеди увид у тренутне 

обавезе пријављеног корисника, преглед 

особина (метаподтака) докумената, преглед 

самог документа, оверавање докумената и 

њихово слање. 

 

Серверске компоненте понуђеног решења 

морају да се извршавају на Windows 

базираном оперативном систему.  

 

Понуђено решење мора да подржава рад са 

комерцијалним релационим базама података, 

минимално са Oracle и МS SQL Server. 

 

Понуђач је у обавези да у оквиру дате понуде 

урачуна трошкове који се односе на 

подржану базу података за рад 20 

истовремених корисника.  

 

Мора се користити комуникациона 

инфраструктура локалне рачунарске мреже 

Наручиоца. 

 

Понуђено решење мора бити реализовано на 

корисничкој страни у форми дебелог 

(десктоп) клијента и танког (веб) клијента.  

 

Клијентска веб апликација мора да ради у 

окружењу комерцијалних веб претраживача 

минимално Internet Explorer, Mozila Firefox и 

Chrome.  

 

Кориснички интерфејс треба да буде 

једноставан и интуитиван за употребу и 

омогући лако креирање објеката система  

 

Кориснички интерфејс клијентског модула 

мора да обезбеди могућност подешавања 

изгледа и начина понашања на нивоу сваког 

од кориника. 

 

Корисник треба да приступа апликацији 

путем одговарајуће лозинке (username и 

password) и да му се директно из апликације 

омогући промена лозинке. 
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Понуђено решење мора да буде скалабилно, 

односно прошириво без ограничења, како по 

броју конкурентних корисника, тако и по 

броју докумената који се у систему 

формирају, обрађују и чувају. 

 

Понуђено решење мора имати вишеслојну, 

модуларну архитектуру, мора бити сервисно 

оријентисано и скалабилно и отворено за 

интеграцију са другим информационим 

системаима. 

 

Понуђено решење мора да обезбеди 

постављање редудантних апликативних 

сервера са аутоматским распоређивањем 

оптерећења (Load balancing), који обезбеђују 

равномерну расподелу оптерећења и 

поузданост рада система. 

Додавање нових апликативних сервера у 

кластер мора бити омогућено без 

заустављања рада система. 

 

Понуђено решење мора да обезбеди да се сви 

имплементациони параметри који дефинишу 

садржај и понашање система (типова 

докумената са придруженим метаподацима и 

осталим особинама, корисници и групе, 

дозволе, процедуре тока и слично) чувају у 

бази података. 

Сви имплементациони параметри морају 

бити доступни за унос и измену кроз 

одговарајући модул система који омогућује 

имплементацију, њено проширење и мењање 

без програмирања и без потребе за 

интервенцијом испоручиоца или произвођача 

система. Сви трансакциони подаци о 

инстанцама докумената, инстанцама 

активности и пословних процеса, догађајима, 

итд. морају бити смештени у оквиру базе 

података система, у оквиру које се налзе и 

показивачи на датотеке докумената које се 

чувају на одвојеним серверима датотека или 

сториџ уређајима. 
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Систем мора да буде отворен за интеграцију 

са другим информационим системима и 

опремљен документованим софтверским 

сервисима који другим информационим 

ситемима морају обезбедити унос 

докумената у систем, преглед постојећих 

докумената, као и извођење операција над 

документима у оквиру система. 

 

Решење треба да омогући истовремени рад за 

најмање 20 корисника система 

 

 

Понуђачи су дужни да попуне претходну табелу и да је уврсте у технички део понуде.  

 

Поље коментар је обавезно за попуну и представља опис испуњености захтева.  

 

Уколико се поље коментар не попуни, сматраће се да понуђено решење не испуњава тај 

захтев и таква понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.  
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1.3. Функционални захтеви 

Захтеви Коментар 

РАД СА ДОКУМЕНТИМА И ПОДАЦИМА  

Понуђено решење мора да омогући 

дефинисање неограниченог броја типова 

докумената и електронских фасцикли кроз 

кориснички интерфејс имплементационог 

модула, а без било какве потребе за 

програмирањем или интервенције 

испоручиоца система. 

 

Понуђено решење мора да омогући 

придруживање произвољног скупа 

метаподатака сваком типу документа и 

електронске фасцикле кроз кориснички 

интерфејс имплементационог модула, а без 

било какве потребе за програмирањем или 

интервенције испоручиоца система. 

 

Понуђено решење мора да омогући 

придруживање једног или више шаблона 

(template) сваком типу документа, као и  

дефинисање стандардне структуре 

електронских фасцикли кроз кориснички 

интерфејс имплементационог модула, а без 

било какве потребе за програмирањем или 

интервенције испоручиоца система. 

 

Понуђено решење мора да омогући 

придруживање једног или више формата 

записа (file format) претходно дефинисаном 

типу документа кроз кориснички интерфејс 

имплементационог модула, а без било какве 

потребе за програмирањем или интервенције 

испоручиоца система. 

 

Понуђено решење мора да омогући рад са 

свим врстама електронских докумената, као 

што су текстови, табеле, цртежи, слике, 

тродимензионални модели, видео записи, 

звучни записи, итд. 

 

Понуђено решење мора да подржава концепт 

документа без датотеке. 
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Понуђено решење мора да омогући чување 

докумената у њиховом изворном формату 

записа, као и опционо чување документа у 

прописаном архивском формату (PDF/A, 

PDF/E), од тренутка када се документ 

архивира, односно проглашава 

непроменљивим. 

 

Понуђено решење мора да подржи размену 

докумената међу корисницима система којa 

омогућује контролисано извођење и 

управљање пословним проциесима са 

произвољним бројем активности и учесника 

(Workflow Management).  

 

Понуђено решење мора обезбеди чување 

свих међуверзија појединачног документа у 

току пословног процеса у коме он настаје и 

мења се до свог коначног садржаја. 

 

Понуђено решење мора да обезбеди 

формирање, аутоматско оланчавање и 

обележавање ревизија докумената, при чему 

се нова ревизија документа увек формира од 

претходно архивиране. 

 

Понуђено решење мора да обезбеди одвојене 

операције измене и прегледа електронског 

документа, при чему се за сваку од наведених 

операција може дефинисати различит 

програм за њено обављање. 

 

Систем мора да омогући коришћење било ког 

стандардног програма за измене и преглед 

који ради у окружењу Microsoft Windows. 

 

Понуђено решење треба да обезбеди 

механизам за објављивање докумената уз 

контролу и потпуну следљивост приступа 

објављеним документима. 

 

Понуђено решење мора да обезбеди потпуну 

следљивост и чување историје акција над 

документом, што укључује и ток размене 

докумената између корисника. Сви подаци о 

току документа морају бити доступни на 

преглед корисницима који документу 

приступају у току пословног процеса. 
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Понуђено решење мора да обезбеди 

структуру електронског документа која може 

да садржи: 

- Идентификацију и системске 

метаподатке 

- Неограничен број описних 

метаподатака дефинисаних на нивоу 

типа 

- Једну или више датотека било ког 

формата записа 

- Електронски потпис и временски жиг 

Дефинисање типова докумената са свим 

особинама мора бити омогућено без 

програмирања, кроз имплементациони 

модул. 

 

Понуђено решење мора да обезбеди 

структуру електронске фасцикле која може да 

садржи: 

- Идентификацију и системске 

метаподатке 

- Неограничен број описних 

метаподатака дефинисаних на нивоу 

типа 

- Предефинисану хијерахијску 

структуру која садржи типове 

електронских докумената и лабеле 

Дефинисање типова електронских фасцикли 

са свим особинама мора бити омогућено без 

програмирања, кроз имплементациони 

модул. 

 

Понуђено решење мора да подржи различите 

стандардне типове метаподатака, а обавезоно 

CHAR (слова, бројеви и посебни знаци), 

NUM (бројеви уз одређивање да ли су цели и 

л децимални), DATE (датум) i APPROVAL 

(електронска овера документа) 
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За сваки од придружених метаподтака 

стандардног типа мора бити омогућено 

дефинисање додељене (default) вредности, 

као и дефинисање аутоматски израчунате  

вредности (calculated value). 

 

Понуђено решење мора да обезбеди 

преузимање домена за попуну вредности 

метаподатка из спољашњих база података у 

виду: 

- Листе вредности (LIST VIEW) 

- Дрвета (TREE VIEW) 

 

Решење мора да обезбеди да свака од 

инстанци документа може бити повезана са 

једном (1 – м), или више врдности (м –м) из 

екстерних шифарника, без обзира да ли се 

ради о листи вредности или дрвету. 

 

Решење мора да обезбеди да се за сваки од 

метаподтака дефинисаних на нивоу типа 

документа опционо подеси: 

- Обавезност попуне 

- Контрола дуплих вредности 

(јединственост вредности 

метаподатака у оквиру типа 

документа) 

 

Решење мора да обезбеди могућности 

коприрања вредности метаподатака са једне 

на другу инстанцу електронског документа, 

могућност копирања вредности са 

електронске фасцикли на документ и 

обратно, као и могућност копирања 

вредности са једне на другу инстанцу 

електронске фасцикле 

 

Решење мора да омогући аутоматско 

наслеђивање вредности метаподатака са 

једног или више елекртонских докумената 

груписаних у исту фасциклу. 

 

Решење мора да омогући аутоматско 

наслеђивање вредности метаподатака са 

електронске фацикле на један  или више 

елекртонских докумената груписаних у исту 

фасциклу 
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Решење мора да омогући штампање 

вредности метаподтака придружених 

електронском документу или фасцикли. 

 

Понуђено решење мора да има могућност 

креирања неограниченог броја допуна 

(прилога) уз документ (попут атачмента у 

eмejл клијенту). 

 

Понуђено решење треба да омогући 

вишекритеријумско претраживање 

докумената и фасцикли 

 

Решење треба да обезбеди једновремнео 

архивирање већег броја одабраних 

електронских докумената. 

 

Решење треба да обезбеди једновремнео 

архивирање електронских докумената који су 

смештени у исту електронску фасциклиу. 

 

ГРУПИСАЊЕ ДОКУМЕНАТА  

Понуђено решење мора да обезбеди 

груписање докумената у електронске 

фасцикле (предмете, пројекте и слично), које 

имају хијерархијску структуру произвољне 

дубине. Чворови структуре могу бити 

инстанце докумената, инстанце електронских 

фасцикли и лабеле са фиксим описима. 

 

Решење мора да обезбеди дефинисање 

типова електронских фасцикли, са 

произвољним бројем придружених 

метаподтака и предефинисаном структуром. 

Дефинисација типова електронских 

фасцикли мора бити омогућена уносом 

одроварајућих параметара кроз кориснички 

интерфејс имплементационог модула. 

 

Структура електронске фасцикле мора бити 

кориснички проширива додавањем нових 

чворова који могу да садрже електронски 

документ, фасциклу или лабелу, у складу са 

дозволама додељеним конкретном кориснику. 

 

Решење мора да обезбеди могућност 

копирања читаве структуре електронске 

фасцикле или њеног дела у оквир структуре 

друге електронске фасцикле. 
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Решење мора да обезбеди закључавање 

инстанце електронске фсцикле као операцију 

еквивалентну архивирању инстанце 

електронског документа. 

 

Решење мора да обезбеди класификацију 

типова докумената кроз кориснички 

интерфејс имплементационог модула. 

 

Решење мора да обезбеди груписање 

вишеструку класификацију сваке од 

инставнци електронског документа или 

електронске фасцикле придруживањем 

спољних кључева и класификационих 

вредности инстанци. 

 

РАЗМЕНА ИНФОРМАЦИЈА У СИСТЕМУ  

Понуђено решење треба да поседује 

подсистем за оглашавање тј обавештавање 

(попут физичких огласних табли којима се 

обезбеђује контролисано објављивање 

докумената и текстуалних обавештења). 

 

Систем треба да омогући креирање 

неограниченог броја огласних табли на које 

корисници система са додељеним дозволама 

могу да постављају обавештења и документе.  

 

Систем треба да омогући форсирање 

прегледа сваког од обавештења које се огласи 

(корисник мора да прегледа обавештење 

/документ које се огласило) 

 

Понуђено решење треба да омогући дељене 

календаре за које само одређени корисници 

имају право уписа. 

 

Понуђено решење треба да омогући да се 

приликом измене дељених календара другим 

корисницима, који имају право на тај 

календар, појављује обавештење о измени 

конкретног календара 

 

Понуђено решење мора бити опремљено 

подсистемом за управљање токовима 

докумената и размену докумената међу 

корисницима и групама у оквиру система 

који обезбеђује аутоматизацију пословних 

процеса (Workflow Management). 

 



  

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.1/2019 

– Услуге – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса 

Подршка операцијама - фаза 1 

34/74 

Подсистем за управљање токовима 

докумената мора да омогући формирање 

предефинисаних аутоматских процедура тока 

следећих особина: 

- мора омогућавати алтернативне 

путање 

- мора подржавати цикличне путање 

Све процедуре тока се морају формирати 

параметризацијом (без програмирања) кроз 

кориснички интерфејс имплементационог 

модула. 

 

Подсистем за управљање токовима 

докумената мора да омогући слање 

документа на одабрану дестинацију (групу 

или корисника) – такозвано ручно слање. 

 

Подсистем за управљање токовима 

докумената мора да обезбеди могућност 

аутоматског слања корак у назад, односно 

враћање документа кориснику од кога је био 

послат. 

 

Подсистем за управљање токовима 

докумената мора да обезбеди потпуну 

следљивост пословних процеса бележењем 

свих корака у току инстанци доумената, као и 

могућност прегледа тока кроз кориснички 

интерфејс стандарднох клијентског модула. 

 

Понуђено решење треба да омогући слободно 

слање докумената (без дефинисане 

процедуре тока) на корисника, групу 

корисника, као и на више адреса 

истовремено.  

 

Решење мора да омогући чување поједних 

емаил порука или само прилога емаил поруке 

без ограничења у фајл форматима. Овако 

сачуване поруке се даље могу прегледати 

директно из понуђеног решења. 

 

Понуђено решење треба да омогући слање 

одабраних докумената из система на емаил. 
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Решење мора да подржи увоз комплетне 

емаил поруке (.msg фајл формат), само 

прилога емаил поруке (без ограничења у фајл 

форматима) и тела емаил поруке без прилога 

(најмање у форматима .тxt, .pdf, .html) 

 

Понуђено решење треба да обезбеди слање 

одабраних докумената из система на емаил.  

 

Решење треба да обезбеди управљање током 

обраде докумената, који подразумева њихово 

прихватање (прослеђивање), односно 

одбијање (враћање) од стране надлежних 

корисника, у потребном броју корака. 

 

Понуђено решење мора да обезбеди посебан 

кориснички интерфејс (менаџерски модул) за 

надгледање одвијања подслова у систему, или 

његовом делу путем увида у рад корисника, 

спискове докумената на чекању, преглед 

времена обраде и остале параметре који 

одређују ефикасност одвијања активности у 

оквиру пословних процса. 

 

Менаџерски модул мора да обезбеди 

могућност преусмеаравања активности са 

једног на другог корисника, коме се делегира 

одређена активност над документом. 

 

Ова врста слања докуемнта омогућује 

прерасподелу послова међу корисницима 

истих овлашћења, обезбеђивање наставка 

пословног процеса у случају одсуства 

обрађивача, и слично. 

 

Менаџерски модул треба да обезбеди 

проналажење докумената у било ком статусу 

путем вишекритеријумског претраживања по 

вредностима метаподатака, осталих особина 

и стаутаса докумената.  

 

Менаџерски модул треба да обезбеди увид у 

ефикасност одвијања појединих активности и 

пословних процеса у одабраном временском 

периоду.  

 

БЕЗБЕДНОСТ ДОКУМЕНАТА И 

ПОДАТАКА 
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Понуђено решење мора да обезбеди висок 

ниво безбедности докумената и података у 

систему креоз одговарајућу заштити 

приступа бази података и датотекама 

докумената, тако што им се може приступити 

искључиво кроз корснички интерфејс 

клијентских модула након успешног 

пријављивања на систем. 

 

Приступ бази података и датотекама 

докумената мора бити онемогућен у случају 

стандардних алата за управљање 

датотетакама у оквиру опертивног система. 

 

Решење мора да обезбеди да се сви елементи 

за аутентикацију корисника система чувају у 

криптованом облику, тако да корисничкиме 

лозинкама не може приступити ни 

администратор базе података са највишим 

администраторским правима. 

 

Решење мора да омогући дефинисање 

дозвола за сваку операцију над типом 

документа или метаподатка на нивоу 

појединачног корисника или групе, односно 

слободно дефинисање улога у систему. 

 

Корисници морају наслеђивати дозволе од 

групе којој припадају. 

 

Додељивање и измена дозвола у систему 

мора бити омогућена без програмирања кпоз 

кориснички интерфејс имплементациог 

модула. 

 

Понуђено решење мора да обезбеди 

могућност заштите приступа појединачним 

инстанцама докумената. 

 

ОБАВЕШТАВАЊЕ И ИЗВЕШТАВАЊЕ ИЗ 

СИСТЕМА 

 

Понуђено решење треба да омогући систем 

алармирања тј. звучну и текстуалну поруку 

којом се обавештава корисник о радњама које 

су се десиле или се нису десиле над 

објектима у систему у складу с радњом коју 

он жели да прати (тзв. ’претплаћивање’ на 

садржај одређеног типа).  
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Понуђено решење треба да има могућност 

креирања произвољних (ad-hoc) извештаја из 

система са могућношћу одабира 

метаподатака који ће се приказати у 

извештају.  

 

Понуђено решење мора да садржи алат за 

дефинисање корисничких извештаја 

(генератор извештаја) које мора бити 

доступно кроз кориснички интерфекјс 

клијетнског модула. 

 

Генератор извештаја мора да обезбеди 

формирање извештаја над електронским 

документима и електронским фасциклама од 

стране корисника система без програмирања 

кроз графички интерфејс који обезбеђују: 

- дефинисање сложених критеријума 

избора докумената и фасцикли које 

улазе у извештај 

- дефинисање података који улазе у 

састав извештаја 

- дефинисање абсолутних и релативних 

временских опсега селекциеј 

докумената и фасцикли 

- груписање и сортирање по једној или 

више колона извештаја 

- сумирање колона које садрже бројчане 

вредности 

- именовање и чување дефинисаног 

извештаја 

делегирање дозволе за покретање 

дефинисаног извештаја другим корисницима 

система 

 

Стандардни клијентски модул мора да 

обезбеди могућност покретања свих 

кориснички дефинисаних извештаја у складу 

са додељеним правима. 
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Приликом прегледа покренутог извештаја 

систем мора да омогући преглед 

метаподатака, преглед садржаја електронског 

докумената или структуре електронске 

фасцикле која одговара одабраном реду 

директно из извештаја. 

 

Стандадни клијентски модул мора да 

обезбеди могућност извоза садржаја 

покренутог извештаја у Excel табелу или PDF 

датотеку, као и штампу садржаја извештаја. 

 

Понуђено решење мора да омогући 

постављање одговоарјућих услова за 

генерисање аларма над инстанцама или 

типовима докумената, који обезбеђују 

пријаву да се над документом десио одређени 

догађај, као и да се дефинисани доађај није 

десио у дефинисаном временском периоду. 

 

Дефинисање аларма, као и њихово подизање 

мора бити обезбеђено кроз кориснички 

интерфејс стандардног клијентског модула и 

доступно корисницима сиатема у складу са 

дозволама које су им додељене. 

 

Систем мора да омогући да алармна 

обавештења опционо буду праћена слањем 

поруке електронском поштом на дефинисани 

скуп адреса. 

 

У оквиру корисничког интерфејса 

стандардног клијентског модула мора бити 

обезбеђено обавештавање корсника о 

објављеним документима и порукама, уз 

контролу и бележење прегледа истих, чиме се 

обезбеђује следљивост дистрибуцији 

објављених докуменат аи информација. 

 

Понуђено решења мора имати система за 

аутоматско формирање сигурносних копија 

података и датотека у дефинисаним 

временским интервалима на дефинисану 

межну локацја на којој се налази меморијски 

медијум одговарајућег капацитета. 

 

ИНТЕГРАЦИЈА СА ДРУГИМ 

ИНФОРМАЦИОНИМ СИСТЕМИМА 
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Понуђено решење мора имати једноставан 

начин кроз модул за параметризацију система 

да се без додатног програмирања дефинишу 

екстерни извори података који могу бити 

коришћени у систему као метаподаци 

(линкови ка другим изворима података, 

погледи на постојеће базе, шифарнике или 

табеле и сл.). 

 

Понуђено решење мора имати документован, 

отворен и потпуно функционалан API 

(Application Programming Interface) који 

обезбеђује могућност развоја интеграционих 

програмских модула са различитим 

постојећим или новим информационим 

подсиситемима. 

 

 

Понуђачи су дужни да попуне претходну табелу и да је уврсте у технички део понуде.  

 

Поље коментар је обавезно за попуну и представља опис испуњености захтева.  

 

Уколико се поље коментар не попуни, сматраће се да понуђено решење не испуњава тај 

захтев и таква понуда ће бити одбијена као неодговарајућа.  

 

Наручилац задржава право да у року од 7 (седам) дана од дана отварања понуда позове сваког 

понуђача који буде доставио понуду да презентује понуђено решење на живим подацима 

референтног наручиоца/корисника  од којих је понуђач доставио референце, како би се могла 

утврдити веродостојност достављених података и функционалност решења.  Уколико се 

Понуђач у наведеном року не одазове позиву Наручиоца за демонстрацију решења, или 

уколико се демонстрацијом не докажу технички и функционални захтеви, понуда ће бити 

одбијена као неодговарајућа.  

 

Предвиђено је да предметна услуга буде извршена кроз три фазе: 

- прва фаза - инсталација и конфигурација апликације; 

- друга фаза - дорада и имплементација и 

- трећа фаза - обука запослених и пуштање у рад. 
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V   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 

76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ 

УСЛОВА 
 

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

ЗАКОНА 

 

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

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

то: 

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

регистар (чл. 75. ст. 1. тач. 1) Закона); 

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

члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела 

против привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

Закона); 

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

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

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

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

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

  условима рада, заштити животне средине и да нема забрану обављања  

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

 

2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити 

додатне услове за учешће,  дефинисане чл. 76. Закона и то: 

3.  

1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом  за учешће у  

поступку предметне јавне набавке и то: 

- да понуђач у протеклих шест месеци до дана објављивања позива за достављање понуда 

(рачунајући и дан позива) није био неликвидан дуже од седам дана. 

 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом за учешће у 

поступку предметне јавне набавке и то:   

- Понуђач мора да буде произвођач софтвера или да је ауторизован за испоруку, измену 

изворног кода и одржавање софтвера од стране произвођача софтвера; 

- Да има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда сертификат ISO  

9001:2008, ISO 20000-1:2011 и ISO 27001:2013; 

- Да поседује активан сертификат/уговор о технолошком партнерству са Microsoft и Oracle 

компанијама; 

- да има Потврду о референци за најмање 3 организацијe у којима је имплементирано 

понуђено решење у последњих 5 година; 

- да има Потврду о референци за најмање 5 (пет)  компанија о коришћењу понуђеног решења 

најмање 5 (пет) година у континуитету. 
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3) Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом за учешће у 

поступку предметне јавне набавке и то: 

 

- да има у радном односу (на одређено или неодређено време) или уговорно ангажовано, 

најмање 4 (четири) лица са високим образовањем (инжењери техничке струке) који раде на 

развоју понуђеног решења; 

- да има у радном односу (на одређено или неодређено време) или уговорно ангажовано, 

најмање 3 (три) лица са високим образовањем, искуством у имплементацији понуђеног 

решења и сертификатом произвођача за имплементацију и пружање техничке подршке 

понуђеног решења; 

- од напред наведених лица најмање два лица са минимум три године радног искуства  која 

поседују Scrum Master сертификат; 

- од напред наведених лица најмање једно лице са минимум десет година искуства у вођењу 

пројеката увођења понуђеног или сличног решења које поседује сертификат за вођење 

пројекта (Project manager); 

 

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), 2) и 4) Закона.     

Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси 

самостално или са подизвођачима. 

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

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. Додатне услове група 

понуђача испуњава заједно. 
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5.2. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

1. Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке, у  

складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује: 

 

1) Испуњеност условa из члана 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона достављањем Изјаве 

(Образац изјаве понуђача, дат је у поглављу V-5.3), којом под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке 

из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) и 4) Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

2) Испуњеност условa из члана 75. став 2. Закона достављањем Изјаве (Образац изјаве 

понуђача, дат је у поглављу V-5.3), којом под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. 

став 2. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом. 

 

Изјавe о  испуњености услова морају да буду потписане од стране овлашћених лица 

понуђача. Уколико Изјаве потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 

за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуду подноси група понуђача, Изјаве морају бити потписане од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  

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

Изјаве подизвођача (Образци изјава за подизвођача, дати су у поглављу V-5.3), потписане од 

стране овлашћеног лица подизвођача.  
 

2. Испуњеност додатних услове  за учешће у поступку предметне јавне набавке из  

члана 76. Закона понуђач доказује достављањем следећих доказа:  

 

1) Да понуђач располаже неопходним финансијским капацитетом  за учешће у  

поступку предметне јавне набавке и то: 

- да понуђач у протеклих шест месеци до дана објављивања позива за достављање понуда 

(рачунајући и дан позива) није био неликвидан дуже од седам дана. 

 

Докази:  

Потврда о броју дана неликвидности коју издаје Народна банке Србије, Принудна наплата, 

Одељење за пријем, контролу и унос основа и налога, а која ће обухватити захтевани период; 

*Овај доказ понуђач није у обавези да доставља уколико су подаци јавно доступни на 

интернет страници  Народне банке Србије. 

2) Да понуђач располаже неопходним пословним капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке и то:   

- Понуђач мора да буде произвођач софтвера или да је ауторизован за испоруку, измену 

изворног кода и одржавање софтвера од стране произвођача софтвера; 

- Да има усаглашен систем пословања са захтевима стандарда сертификат ISO  

9001:2008, ISO 20000-1:2011 и ISO 27001:2013; 

- Да поседује активан сертификат/уговор о технолошком партнерству са Microsoft и Oracle 

компанијама; 

- да има Потврду о референци за најмање 3 организацијe у којима је имплементирано 
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понуђено решење у последњих 5 година; 

- да има Потврду о референци за најмање 5 (пет)  компанија о коришћењу понуђеног решења 

најмање 5 (пет) година у континуитету. 

 

Докази: 

- Ауторизација произвођача понуђеног софтверског решења којом потврђује да је Понуђач 

овлашћен за испоруку, одржавање и измене изворног кода софтвера. Ауторизација мора 

да гласи на име Понуђача који доставља понуду за услуге које су предмет јавне набавке и 

да је насловљена на Наручиоца. 

- Фотокопијe сертификата ISO стандарда и технолошких партнерстава; 

- Потврда/ референца на Обрасцу према моделу из ове конкурсне документације – Образац 

XI - Образац референце о испоруци понуђеног решења (попуњава и потписује 

референтни наручилац код којег је имплементирано понуђено решење).  

- Потврда/ референца на Обрасцу према моделу из ове конкурсне документације – Образац 

XII - Образац референце о коришћењу понуђеног решења (попуњава и потписује 

референтни наручилац код којег се користи понуђено решење).  

 

3) Да понуђач располаже неопходним кадровским капацитетом за учешће у поступку 

предметне јавне набавке и то: 

 

- да има у радном односу (на одређено или неодређено време) или уговорно ангажовано 

најмање 4 (четири) лица са високим образовањем (инжењери техничке струке) који раде на 

развоју понуђеног решења; 

- да има у радном односу (на одређено или неодређено време) или уговорно ангажовано  

најмање 3 (три) лица са високим образовањем, искуством у имплементацији понуђеног 

решења и сертификатом произвођача за имплементацију и пружање техничке подршке 

понуђеног решења; 

- од напред наведених лица најмање два лица са минимум три године радног искуства  која 

поседују Scrum Master сертификат; 

- од напред наведених лица најмање једно лице са минимум десет година искуства у вођењу 

пројеката увођења понуђеног или сличног решења које поседује сертификат за вођење 

пројекта (Project manager); 

 

Докази: 

- За сва лица - доказ  о радном ангажовању код понуђача; 

- За сва лица - фотокопија дипломе о стеченом образовању; 

- За сва лица - попуњен Образац радне биографије; 

- Фотокопије сертификата којима се доказује да су лица оспособљена за имплементацију и 

пружање техничке подршке за понуђено решење од стране Произвођача софтвера; 

- Фотокопије Scrum Master сертификата; 

- Фотокопија Project manager сертификата. 

 

Радне биографије морају бити потписане од стране лица на које се биографије односе и 

потписане од стране овлашћеног лица понуђача. 

 

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), 2) и 4) Закона.     

Додатне услове понуђач мора самостално да испуни у случају да понуду подноси 

самостално или са подизвођачима. 
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Уколико понуду подноси група понуђача, сваки понуђач из групе понуђача, мора да 

испуни обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. Додатне услове група 

понуђача испуњава заједно. 

 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, да тражи од понуђача, чија је 

понуда на основу извештаја за јавну набавку 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 пет дана, не 

достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, наручилац ће његову понуду 

одбити као неприхватљиву. 

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

страницама надлежних органа.  

Уколико има захтеваних доказа који су јавно доступни на интернет страницама 

надлежних органа понуђач треба да наведе интернет страницу на којој су тражени подаци 

јавно доступни. Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ 

одређен конкурсном документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на 

којој су подаци који су тражени у оквиру услова јавно доступни. Понуђач има обавезу да у 

својој понуди јасно наведе интернет страницу на којој су подаци који су тражени у оквиру 

услова јавно доступни  (писана изјава дата у слободној форми са тачним навођењем који 

подаци тражени у оквиру услова из конкурсне документације на којој интернет 

страници су доступни), уколико на тај начин жели да докаже испуњеност услова. 

Лица која су уписана у Регистар понуђача нису дужна да приликом подношења понуде 

доказују испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, прописане 

чланом 75. став 1. тач. 1), 2) и 4) Закона. 

Наручилац ће на интернет страници Агенције за привредне регистре да провери да ли 

је лице које поднесе понуду уписано у регистар понуђача. 

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. 

 Aко се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, 

уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 

надлежним органом те државе. 

 Понуђач је дужан да без одлагања писаним путем обавести наручиоца о било којој 

промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења 

одлуке, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је 

документује на прописани начин. 
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5.3. ОБРАСЦИ ИЗЈАВА О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75.  ЗАКОНА 

 

 

 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

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

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

 

И З Ј А В У 

 

 

Понуђач  _________________________________________________________[навести 

назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга, број 1.2.1/2019 – РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација 

процеса Подршка операцијама - фаза 1, испуњава све услове из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) 

и 4) 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,  нису осуђивани 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 седиштена њеној територији); 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                                                  _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана  

oд стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. СТАВ 2.  ЗАКОНА  У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 

НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 

 

 

 

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

одговорношћу, као заступник понуђача, дајем следећу 

     

    

 

 

И З Ј А В У 

 

Понуђач  _________________________________________________________[навести 

назив понуђача] у поступку јавне набавке услуга, број 1.2.1/2019 – РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација 

процеса Подршка операцијама - фаза 1,  испуњава  услов из чл. 75. став 2. Закона, 

односно услов дефинисан конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и то: 

- Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине  и нема забрану обављања 

делатности која је на снази у време подношења понуде.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Понуђач: 

Датум:_____________                                                  _____________________                                                         

 

 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана  

oд стране овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача.  
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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 услуга, број 1.2.1/2019 – РЕАЛИЗАЦИЈА 

ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација 

процеса Подршка операцијама - фаза 1, испуњава све услове из чл. 75. став 1. тачка 1), 2) 

и 4) Закона, односно услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну 

набавку, и то: 

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

одговарајући регистар; 

2) Подизвођач и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних 

дела као члан организоване криминалне групе,  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). 

 

 

 

 

 

 

Место:_____________                                                            Подизвођач: 

Датум:_____________                                                 _____________________                                                         

 

 

 

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

овлашћеног лица подизвођача. 
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VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

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

Понуђач подноси понуду на српском језику. Сви обрасци, изјаве и документи који се 

достављају уз понуду морају бити на српском језику. Уколико су документи изворно на 

страном језику, морају бити преведени на српски језик и оверени од стране овлашћеног 

судског тумача. 

 

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/кутији је потребно назначити 

да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

Понуду доставити на адресу: Библиотека града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, 

Београд, са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку услуга – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка операцијама 

- фаза 1, брoj 1.2.1/2019  - НЕ ОТВАРАТИ”. 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

16.08.2019. године до 09.00 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 наручулац 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. 

  Неблаговремене понуде наручилац ће, по окончању поступка отварања понуда, 

вратити неотворене понуђачу са назнаком да су поднете неблаговремено. 

Понуда за коју је у року за подношење понуда достављено обавештење о опозиву 

понуде, иста се неће отварати и биће враћена подносиоцу. 

 Понуда мора да садржи: 

 

Р. Бр. Документација 

1. Све доказе о испуњености услова за учешће из члана 75. и 76. Закона, наведене и 

описане у делу Конкурсне документације „Упутство како се доказује испуњеност 

услова“ (поглавље V Конкурсне документације); 

2. Техничка спецификација  -  табела 1.2. Технички захтеви и Табела 1.3 

Функционални захтеви (поглавље IV); 

3. Образац понуде (поглавље VII); 

4. Модел уговора (поглавље VIII); 

5. Образац изјаве о трошковима понуде  (напомена: ова изјава није обавезна) 

(поглавље IX); 

6. Образац изјаве о независној понуди (поглавље X);  

7. Споразум сачињен на начин одређен чланом 81. Закона  

(УКОЛИКО НАСТУПА КАО ГРУПА ПОНУЂАЧА). 
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Понуда мора бити сачињена на обрасцима датим у конкурсној документацији.  

Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају бити њихов 

саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице за заступање  понуђача исте 

потписује. Уколико обрасце потписује лице које није уписано у регистар као лице овлашћено 

за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за потписивање. 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи 

да обрасце дате у конкурсној документацији потписују  сви понуђачи из групе понуђача или 

група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће потписивати обрасце дате у 

конкурсној документацији, изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу, који морају бити потписани од стране сваког 

понуђача из групе понуђача.  

У случају да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује обрасце дате у 

конкурсној документацији (изузев образаца који подразумевају давање изјава под 

материјалном и кривичном одговорношћу које се достављају за сваког учесника у заједничкој 

понуди посебно и сваки од учесника у заједничкој понуди потписује  образац који се на њега 

односи), 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. ПАРТИЈЕ 

Предметна јавна набавка није обликована по партијама. 

 

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

 

5. НАЧИН ПРЕУЗИМАЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ОДНОСНО 

ИНТЕРНЕТ АДРЕСА ГДЕ ЈЕ КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА ДОСТУПНА:  

Портал јавних набавки: www.portal.ujn.gov.rs;   

Портал јавних набавки града Београда: www.nabavke.beograd.gov.rs 

Интернет страница наручиоца: www.bgb.rs;  

Непосредно преузимањем на адреси: Библиотека града Београда, Кнез Михаилова бр. 

56, Београд, Канцеларија број 17 (сваког радног дана у периоду од 10.00 до 14.00 часова). 

 

6. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ  

Понуду доставити на адресу: Библиотека града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, 

Београд, са назнаком:  

,,Понуда за јавну набавку услуга – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка операцијама 

- фаза 1, брoj 1.2.1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” 

Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 

16.08.2019. године до 09.00 часова. 

Неблаговременом ће се сматрати понуда понуђача која није стигла на адресу 

наручиоца: Библиотека града  Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, закључно са 

16.08.2019. године до 09.00 часова.  

 

 

 

http://www.bgb.rs/
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7. МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА  

Отварање понуда је јавно и одржаће се одмах након истека рока за подношење 

понуда, дана 16.08.2019. године у  09.30 часова на адреси наручиоца: Библиотека града 

Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, у присуству чланова Комисије за предметну јавну 

набавку. 

 

8. УСЛОВИ ПОД КОЈИМА ПРЕДСТАВНИЦИ ПОНУЂАЧА МОГУ УЧЕСТВОВАТИ 

У ПОСТУПКУ ОТВАРАЊА ПОНУДА 

У поступку отварања понуда могу учествовати опуномоћени представници понуђача. 

Пре почетка поступка јавног отварања понуда, представници понуђача који ће присуствовати 

поступку отварања понуда дужни су да наручиоцу предају писaна пуномоћја, на основу 

којих ће доказати овлашћење за учешће у поступку јавног отварања понуде.  

 

9. 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: Библиотека града 

Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд,  са назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка операцијама 

- фаза 1, брoj 1.2.1/2019 - НЕ ОТВАРАТИ” 

 или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка операцијама 

- фаза 1, брoj 1.2.1/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга –РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка операцијама 

- фаза 1, брoj 1.2.1/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” 

или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА 

ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка 

операцијама - фаза 1, брoj 1.2.1/2019  - НЕ ОТВАРАТИ” 

 

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

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

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

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

понуду. 

 

10. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

Понуђач може да поднесе само једну понуду.  

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

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

понуда. 

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

са подизвођачем. 

 

11. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде 

(поглавље VII) наведе да понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности 

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

набавке који ће извршити преко подизвођача.  

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

делимично извршење набавке поверити подизвођачу.  

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

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

набавци.  

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

наведени у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

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 са којим је закључен уговор не може ангажовати као подизвођача лице које 

није навео у својој понуди. У супротном,  наручилац ће реализовати средство финансијског 

обезбеђења за добро извршење посла, раскинути уговор и писаним путем обавестити 

организацију надлежну за заштиту конкуренције о поступању предметног понуђача са којим 

је закључен уговор, осим ако би раскидом  уговора претрпео знатну штету.  

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди, 

ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 

плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 

претходну сагласност Наручиоца.   

 

12. 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) Закона и то 

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 уговора. 

 

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

у поглављу V конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

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

заједничку понуду у име задругара. 

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

уговора о јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

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

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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13. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ 

ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ 

13.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања: 

Наручилац ће уговорену цену исплатити добављачу на начин и у роковима 

дефинисаним моделом уговора. Рок плаћања је не дуже од 45 дана, од дана пријема 

исправног,  регистрованог рачуна.  

 Понуђач нема право да захтева аванс. Понуда понуђача који буде захтевао уплату 

аванса, биће одбијена као неприхватљива. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача.  

Добављач је у обавези да фактуру региструје у Централном регистру фактура, 

приступом одговарајућој веб апликацији Управе за трезор у складу са Законом о роковима 

измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“ број 

119/12, 68/15 и 113/17) и Правилником о начину и поступку регистровања фактура, односно 

других захтева за исплату, као и начину вођења и садржају централног регистра фактура 

(„Службени гласник РС“ број 7/18 и 59/18).  

Фактура мора бити достављена наручиоцу у року од 3 (три) радна дана од дана 

регистрације у Централном регистру фактура. 

 

13.2. Захтеви у погледу гарантног рока 
 Гарантни рок за извршене услуге не може бити краћи од 12 месеци. 

 

13.3. Захтев у погледу рока извршења посла 

 Рок завршетка посла: максимум 180 (стоосамдест)  дана  рачунајући од дана 

закључења уговора. 

  

13.4. Остале напомене: 

Рокове понуђач треба прецизно да одреди, у складу са обрасцем понуде.  

Не могу се прихватити непрецизно одређени рокови (нпр. одмах, по договору, од-до, 

сукцесивно и сл.). У случају да понуђач непрецизно одреди рокове, понуда ће се сматрати 

неприхватљивом.  

Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 

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

затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 

Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може мењати 

понуду. 

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом 

састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да поред 

такве исправке стави потпис особе или особа које су потписале образац понуде. 

 

 

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

ПОНУДИ 

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

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке с тим 

да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност.   

Цена је фиксна и не може се мењати.  

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

са чланом 92. Закона.  
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15. ПОДАЦИ О ВРСТИ, САДРЖИНИ, НАЧИНУ ПОДНОШЕЊА, ВИСИНИ И 

РОКОВИМА ОБЕЗБЕЂЕЊА ИСПУЊЕЊА ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА 

Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 

Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да, у року од 7 дана од дана закључења 

уговора преда наручиоцу, оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, без 

жираната,  са копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта 

НБС-a (не захтев за регистрацију) као доказом да је меница регистрована и Овлашћењем за 

попуну менице – Меничним овлашћењем, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“,  

насловљеним на наручиоца, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, 

са роком важности минимум 30 дана дужим од истека уговорне обавезе у целости.  

У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје 

на снази.  

 У случају да понуђач не изврши своје уговорене обавезе у свему у складу са 

закљученим Уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорних обавеза,  или 

уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, наручилац  ће 

активирати наведено средство финансијског обезбеђења. 

 Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути 

уговор, уколико понуђач ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако би 

раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

Понуђач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој понуди, 

ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност 

плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије 

претходну сагласност наручиоца. У том случају наручилац неће активирати средство 

финансијског обезбеђења.  

По извршењу уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за 

добро извршење посла ће на захтев понуђача  бити враћено. 

 

Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном року: 
Понуђач коме буде додељен уговор је дужан да у тренутку примопредаје извршених 

услуга, преда наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу на име  гаранције за отклањање 

недостатака у гарантном року, без жираната у корист наручиоца. 

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење-

писмо, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", насловљеним на наручиоца, у износу од 

5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) дана 

дужим од уговореног гарантног рока.  

Уз меницу мора бити достављена потврда са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као 

доказ да је меница регистрована, оверени ОП образац и копија картона депонованих потписа, 

који је издат од стране пословне банке коју понуђач наводи у меничном овлашћењу-писму.  

У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје 

на снази.  

У случају да Понуђач не изврши све своје уговорне обавезе које се односе на 

отклањање недостатака у току трајања гарантног рока наручилац ће активирати средство 

финансијског обезбеђења. 

По истеку уговорних обавеза понуђача, средство финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року ће на захтев понуђача  бити враћено. 

 *Активирање средстава обезбеђења не искључује право наручиоца на потпуну накнаду 

штете. 

**Менице морају бити оверене у складу са статусном документацијом и потписане 

оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених лица за располагање 
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средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за колективно потписивање, 

као на депо картону, морају бити најмање два потписника).  

***Менична овлашћења која прати менице мора бити оверена у складу са статусном 

документацијом и потписано оригиналним потписом (не може факсимил) лица која су 

потписала меницу.  
 

16. 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 У СЛУЧАЈУ ЈАВНИХ НАБАВКИ КОД КОЈИХ ЈЕ ПОЗИВ ЗА 

ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОБЈАВЉЕН И НА СТРАНОМ ЈЕЗИКУ 

Позив за подношење понуда  није објављена на страном језику. 

 

17. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА 

ПОНУЂАЧИМА НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

18. НАЧИН ОЗНАЧАВАЊА ПОВЕРЉИВИХ ПОДАТАКА У ПОНУДИ 

Наручилац ће чувати као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

које је као такве, у складу са законом, понуђач означио у понуди; одбиће давање 

информације која би значила повреду поверљивости података добијених у понуди; чуваће 

као пословну тајну имена заинтересованих лица, понуђача, као и податке о поднетим 

понудама, до отварања понуда. 

Неће се сматрати поверљивим докази о испуњености обавезних услова, цена и други 

подаци из понуде који су од значаја за примену елемената критеријума и рангирање понуде. 

Наручилац ће као поверљиве третирати податке у понуди који су садржани у документима 

који су означени као такви, односно који у горњем десном углу садрже ознаку 

„ПОВЕРЉИВО", као и испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица понуђача. 

Уколико се поверљивим сматра само одређени податак садржан у документу који је 

достављен уз понуду, поверљив податак мора да буде обележен црвеном бојом, поред њега 

мора да буде наведено „ПОВЕРЉИВО", а испод поменуте ознаке потпис овлашћеног лица 

понуђача. 

Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени на поменути 

начин. 

19. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ 

ПОНУДЕ 

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

Библиотека града Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, путем електронске поште на e-

mail адресу:  javne.nabavke@bgb.rs (сваког радног дана, понедељак – петак, у периоду од 

08.00 до 16.00 часова)  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 (пет) дана пре истека рока за 

подношење понуде.  

Наручилац ће, у писаном облику, у  року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, информацију  

објавити на Порталу јавних набавки,  Порталу јавних набавки града Београда и на својој 

интернет страници.  

mailto:javne.nabavke@bgb.rs
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације за јавну набавку услуга  –           

„РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: 

Имплементација процеса Подршка операцијама - фаза 1,  број јавне набавке 1.2.1/2019”. 

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

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

обавештење о продужењу рока за подношење понуда.  

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

да допуњује конкурсну документацију.  

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. 

 

20. 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.  

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

понуду одбити као неприхватљиву.  

 

21. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ 

Наручилац може одбити понуду уколико поседује доказе у смислу одредби члана 82. 

Закона. 

22. ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И НАЧИН 

ПРЕГОВАРАЊА  

Како је предметни поступак – поступак јавне набавке мале вредности, не постоје 

елементи о којима ће се преговарати. 

 

23. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА И ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА 

НА ОСНОВУ КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа 

понуђена цена“.  

 

24. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА ОДНОСНО НАЧИН НА ОСНОВУ КОЈЕГ/ИХ ЋЕ 

НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ 

ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ  

Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, уговор ће бити 

додељен по систему жребања. Сви понуђачи који су доставили прихватљиве понуде и које су 

исто рангиране биће позвани да присуствују поступку доделе уговора путем жребања. 

Комисија за јавну набавку ће заказати место и време жребања и позвати опуномоћене 

представнике понуђача да присуствују жребању.  



  

 

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.1/2019 

– Услуге – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса 

Подршка операцијама - фаза 1 

56/74 

Извлачење путем жреба наручилац ће извршити јавно 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, папири ће се ручно измешати пред понуђачима, а потом ће се 

насумице вршити одабир папира понуђача и рангирање понуда према редоследу извалачења 

папира, о чему ће бити сачињен Записник о поступку жребања. 

На исти начин ће се поступати ако не дође ниједан понуђач. 

Понуђачима који не буду присуствовали овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

25. ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ У ВЕЗИ СА ОВОМ ЈАВНОМ НАБАКОМ 

Наручилац ће донети образложену одлуку у вези са овом јавном набавком у року не 

дужем од 10 дана од дана јавног отварања понуда. 

 Након доношења одлуке Наручилац ће исту објавити на Порталу јавних набавки, 

Порталу јавних набавки града Београда и на својој интернет страници, у року д 3 дана од 

дана доношења. 

 

26. ИЗМЕНЕ ТОКОМ ТРАЈАЊА УГОВОРА 

  Измена уговореног рока: 

Давалац услуга има право да захтева продужење рока за извршење услуге  када је због 

неиспуњења обавеза Наручиоца у погледу обезбеђења неопходних услова за несметано 

извршење уговорене услуге или због промењених околности био спречен да обави посао у 

целости или његове поједине делове.  

Уговорне стране ће продужење рока одредити према трајању сметње. 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о 

измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, о томе сачине анекс 

уговора.  

27. 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 и да нема 

забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде. (Образац изјаве 

из поглавља V  конкурсне документације). 

 

28. 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. 

 

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

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

Републичкој комисији. 

Захтев за заштиту права се доставља непосредно на адресу: Библиотека града 

Београда, Кнез Михаилова бр. 56, Београд, електронском поштом на e-mail: 

javne.nabavke@bgb.rs (сваког радног дана, понедељак – петак, у периоду од 08.00 до 16.00 

часова) или препорученом пошиљком са повратницом.  

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

сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије одређено. О поднетом захтеву 

за заштиту права наручилац ће објавити обавештење на Порталу јавних набавки, Порталу 

јавних набавки града Београда и на интернет страници наручиоца најкасније у року од 2 дана 

mailto:javne.nabavke@bgb.rs
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од дана пријема захтева. 

Такса за подношење захтева за заштиту права износи 60.000,00 динара сагласно члану 

156. став 1. тачка 1) Закона. 

Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим 

уколико је примљен од стране наручиоца најкасније 3 дана пре истека рока за подношење 

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

63. став 2. Закона указао наручиоцу на евентуалне недостатке и неправилности, а наручилац 

исте није отклонио.  

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње које Наручилац предузме пре 

истека рока за подношење понуда а након истека рока из става 3. Члана 149. Закона сматраће 

се благовременим уколико је поднет најкасније до истека рока за за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави 

поступка јавне набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 5 

дана од дана објављивања одлуке на Порталу јавних набавки.  

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

поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за 

његово подношење пре истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није 

поднео пре истека тог рока.  

Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од 

стране истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за 

које је подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности наручиоца у поступку јавне 

набавке у складу са одредбама члана 150. Закона. 

 

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. Закона; 

7) потпис подносиоца. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о уплати таксе за 

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки, објављеном на сајту Републичке комисије за заштиту права у поступцима 

јавних набавки, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) Закона је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. Закона 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. Закона чија се уплата врши - 60.000,00динара; 

(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; 
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(7) сврха: ЗЗП; Библиотека града Београда; јавна набавка мале вредности услуга бр. 

1.2.1/2019; 

(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 законом и другим  

прописом. 

 

30. УПОТРЕБА ПЕЧАТА 
Приликом сачињавања понуде употреба печата није обавезна. 

 

31. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Наручилац ће уговор доставити понуђачу којем је уговор додељен у року од осам дана 

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

је у обавези да потписан  уговор достави наручиоцу у року од 5 дана од дана пријема 

уговора. 

У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) 

Закона.  
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VII  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
за јавну набавку мале вредности – услуге -  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: 

Имплементација процеса Подршка операцијама - фаза 1  

Број јавне набавке  1.2.1/2019 

 

Број понуде:_____________ 

Датум:____________ 

 

1)ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 
 

Име особе за контакт:  

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон:  

 

Телефакс:  

 

Број рачуна понуђача и назив банке:  

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

Уписан у Регистар понуђача: ДА/НЕ (заокружити)                  

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИ:  

 

А) САМОСТАЛНО  

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 

 

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

се понуда подноси са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, 

уколико понуду подноси група понуђача 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ   

 

 

1) 

 

Назив подизвођача: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 
 

 Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 
 

 Уписан у Регистар понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

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: 

 

 Уписан у регистар Понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

 

Напомена:  

 

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

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

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

достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 Уписан у регистар Понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

 Уписан у регистар Понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 

 

 

 

 

Адреса: 

 

 

 

 

Матични број: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број: 

 

  

Име особе за контакт: 
 

 Уписан у регистар Понуђача ДА/НЕ (заокружити)                  

 

 

Напомена:  

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

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

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

примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ:  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: 

Имплементација процеса Подршка операцијама - фаза 1  

Број јавне набавке  1.2.1/2019 

 

Укупна понуђена цена без ПДВ-

а: 

 

____________________ динара 

Укупна понуђена цена са ПДВ-

ом: 

 

____________________ динара 

Начин и рок плаћања:  

 

Плаћање ће се вршити према следећој динамици и то:  
- по завршетку  инсталације и конфигурације апликације, у року 

до 45 дана од дана потписивања Записника о извршеној услузи и 

пријема рачуна; 
- по завршетку дораде и имплементације, у року до 45 дана од 

дана потписивања Записника о извршеној услузи и пријема 

рачуна и 

- остатак до укупно уговорене цене по завршетку обуке 
запослених и пуштања у рад, у року до 45 дана од дана 

потписивања Записника о коначном завршетку услуга и 

пријема рачуна. 

Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. 

Понуда понуђача који буде захтевао уплату аванса, биће 

одбијена као неприхватљива. 

Рок важности понуде: 

(минимум 30 дана)  

 

____________ дана од дана отварања понуда; 

Рок за извршење услуге: 

(максимално 180 дана) 

 

_______  дана рачунајући од дана закључења уговора; 

Гарантни рок за извршене 

услуге:  

(минимум 12 месеци) 

 

___________ месеци од дана потписивања Записника о 

коначном завршетку услуга; 

У цену су урачунате потребне академске лиценце базе података за 20 корисника и сви зависни 

и пратећи трошкови. 

Образац структура понуђене цене је саставни део понуде. Понуђена цена је фиксна и 

непроменљива. 

 

Датум                     Понуђач 

       

_____________________________    ________________________________ 

Напомене:  

Образац понуде понуђач мора да попуни и потпише, чиме потврђује да су тачни подаци који 

су у обрасцу понуде наведени. Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача 

може да се определи да образац понуде потписују  сви понуђачи из групе понуђача или група 

понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити и потписати образац 

понуде. 
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5а) СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ (са упутсвом како да се попуни):  

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ:  

Имплементација процеса Подршка операцијама - фаза 1  

Број јавне набавке  1.2.1/2019 

 

Редн

и 

број  

 

Опис позиције Јединица 

мере 

Количина Јединична 

цена у дин. 

без ПДВ-а 

 

Јединична 

цена у дин. 

са ПДВ-ом 

Укупна 

цена у дин.  

без ПДВ-а 

Укупна 

цена у дин. 

са ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Прва фаза - Инсталација и конфигурација 

апликације 

 

Комплет 
1 

  

 

 

2. 
Друга фаза - Дорада и имплементација 

 

Комплет 
1 

  

 
 

3. 
Трећа фаза - Обука запослених и пуштање у рад 

 

Корисник 
20 

  

 
 

  

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА (1+2+3):  
 

 

Понуђач треба да попуни образац структура понуђене цене на следећи начин: 

- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а, за сваки тражени предмет набавке; 

- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом, за сваки тражени предмет набавке; 

- у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а за сваки тражени предмет набавке;  

- у колони 8. уписати укупну цену са ПДВ-ом за сваки тражени предмет набавке;  

 

У цену урачунати потребне академске лиценце базе података за 20 корисника. 

 

НА КРАЈУ ОБРАСЦА УПИСАТИ КОЛИКО ИЗНОСИ УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА УСЛУГЕ без  ПДВ-а и са ПДВ-ом. 

 

Датум                             Понуђач 

          

_____________________________          ________________________________ 
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VIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

УГОВОР 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: 

Имплементација процеса Подршка операцијама - фаза 1 

 

 

Закључен дана ____________ између уговорних страна: 

 

Наручиоца: Библиотека града Београда; 

са седиштем у Београду, улица: Кнез Михаилова бр. 56 

ПИБ: 100147595, Матични број: 07023715 

Број рачуна:  840-502668-86 и 

840-502664-98 Назив банке: Управа за трезор 

Телефон: 011 2024 094 Телефакс: 011 2024 094 

кога заступа Јасмина Нинков, директор 

(у даљем тексту Наручилац) 

 

и 

_________________________________________________________________________ 

са седиштем у __________________, улица _____________________________________ 

ПИБ:______________________  

Матични број:____________________ 

Број рачуна:________________________ Назив банке:_____________________________ 

Телефон:_______________ Телефакс:______________ 

Кога заступа: _________________________________________________ 

(у даљем тексту: Давалац услуга), 

 

Основ Уговора: 

 

Јавна набавка мале вредности услуга бр. 1.2.1/2019 – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА 

ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка 

операцијама - фаза 1. 

Број и датум Одлуке о додели уговора : _____________ од ___________ године 

(Попуњава Наручилац). 

Понуда изабраног Понуђача бр. : ___________  од __________ године (Попуњава 

Наручилац). 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је реализација пројекта изградње информационог система БГБ: 

Имплементација процеса Подршка операцијама - фаза 1  (у даљем тексту: услуге),  у свему 

према понуди Даваоца услуга заведеној код Наручиоца под бројем /од/ 2019. године и 

Техничкој спецификацији из конкурсне документације, који чине саставни део овог уговора.  

Давалац услуга се обавезује да ће уговорне обавезе извршити са подизвођачима/ 

члановима групе понуђача:  

1. ____________________________________________________,  

2. ____________________________________________________, 

3. ____________________________________________________, 

(ако понуђач учествује у групи понуђача прецртати "подизвођачима", ако наступа 

са подизвођачима прецртати "члановима групе понуђача" и попунити податке). 
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Члан 2. 

Наручилац се обавезује да за извршену услугу, Даваоцу услуге,  плати цену у износу 

од укупно: ______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом ( 

словима:  _____________________________________________ ) динара, у свему према  

усвојеној понуди Даваоца услуге из  члана 1. овог Уговора. 

Цена из става 1. је фиксна и неће се мењати током извршења уговорне обавезе. У цену 

је урачуната техничка подршка Даваоца услуге у трајању од 12 месеци од дана завршетка 

уговорене услуге и сви зависни и пратећи трошкови које Давалац услуге има има током 

реализације овог Уговора.  

Члан 3. 

Наручилац ће цену из члана 2. овог уговора платити Добављачу према следећој 

динамици: 

- по завршетку  инсталације и конфигурације апликације износ од _____________ динара без 

ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом, у року до 45 дана д дана потписивања 

Записника о извршеној услузи и пријема рачуна; 

- по завршетку дораде и имплементације износ од _____________ динара без ПДВ-а, односно 

_______________ динара са ПДВ-ом, у року до 45 дана од дана потписивања Записника о 

извршеној услузи и пријема рачуна и 

- остатак до укупно уговорене цене по завршетку обуке запослених и пуштања у рад, износ 

од _____________ динара без ПДВ-а, односно _______________ динара са ПДВ-ом, у року до 

45 дана од дана потписивања Записника о коначном завршетку услуга и пријема рачуна. 

Обавезе плаћања које по овом Уговору доспевају у 2020. години биће реализоване 

највише до износа средстава која ће за ове намене бити одобрена  у 2020. години.  

У случају да финансијска средства не буду одобрена за ове намене у 2020. години, 

Уговор престаје да важи због немогућности преузимања уговорних обавеза од стране 

Наручиоца, без права Даваоца услуга на накнаду штете.   

Члан 4. 

Давалац услуге се обавезује да целокупну уговорену услугу изврши у року од  ______ 

дана од дана закључења уговора, у свему у складу  са усвојеном понудом и Техничком 

спецификацијом услуга из конкурсне документације из члана 1. овог Уговора.  

Након завршене услуге, Давалац услуга је дужан да пружа техничку подршку у првих 

дванаест месеца рада система.  

 

Члан 5. 

 Давалац услуга има право да захтева продужење рока за извршење услуге, из члана 4. 

став 1. овог Уговора, када је због неиспуњења обавеза Наручиоца у погледу обезбеђења 

неопходних услова за несметано извршење уговорене услуге или због промењених 

околности био спречен да обави посао у целости или његове поједине делове.  

Уговорне стране ће продужење рока одредити према трајању сметње. 

Уговорени рок ће бити продужен када уговорне стране, након доношења одлуке о 

измени уговора у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама, о томе сачине анекс 

уговора.  

Члан 6. 

У случају да Давалац услуге касни са извршењем услуге, по условом да до тога није 

дошло кривицом Наручиоца или услед дејства више силе, Давалац услуге је обавезан да 

плати Наручиоцу уговорну казну од 0,2% од укупне уговорене вредности за сваки дан 

закашњења, а укупно највише до 5% укупно уговорене вредности из члана 2. овог Уговора. 

Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења Даваоца 

услуге, уз издавање одговарајућег обрачуна са роком плаћања од 15 дана од датума издавања 
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истог. 

Наплата уговорне казне не искључује право Наручиоца на  наплату менице и на 

накнаду штете. 

У случају неоправданог кашњења Даваоца услуге Наручилац може покренути 

поступак раскида уговора и активирати меницу. 

 

Члан 7. 

Уговорне стране су дужне да по окончању услуге прве фазе, друге фазе и треће фазе  

изврше примопредају услуге прве, друге и треће фазе (у даљем тексту: пријем услуга).  

Пријем услуге прве, друге и треће фазе, извршиће овлашћени представници 

уговорних страна.  

Пријем услуга треће фазе представљаће завршну примопредају уговорене услуге.  

Пријем услуга извршиће овлашћени представници уговорних страна.  

Пријем услуге обухватa верификацију садржине, обима и квалитета извршене услуге  

у смислу испуњења уговорних обавеза.  

О извршеном пријему услуге прве, друге и треће фазе сачињава се записник о 

примопредаји (у даљем тексту: Записник), који потписују овлашћени представници 

уговорних страна.  

У записник из претходног става се уносе сви евентуални недостаци, односно 

примедбе, које је Давалац услуга дужан да отклони.  

Евентуалне примедбе Наручиоца, Давалац услуга је обавезан да отклони без 

одлагања, односно најкасније у року од 5 дана од дана сачињавања Записника, осим ако овај 

рок не превазилази рок за окончање посла из члана 4. став 1. овог Уговора.  

Отклањање недостатака такође се потврђује записником. 

За отклањање евентуалних недостатака у пруженој услузи, Давалац услуга не 

остварује посебну накнаду, већ је иста обухваћена уговореном ценом.  

Ниједна уговорна страна нема право да одбије потписивање Записника, а свака од 

њих има право да се у записник унесу све констатације и примедбе.  

Пријем услуга сматра се извршеним потписивањем Записника у коме није било 

констатованих недостатака или записника у коме је констатовано да су недостаци отклоњени 

без примедби. 

Потписан и оверен Записник о извршеном пријему услуга без примедби, односно са 

констатацијом да су сви недостаци отклоњени, представља основ за испостављање рачуна 

плаћање уговорене цене на начин и у роковима утврђеним овим Уговором.  

Уколико се Записником о пријему услуга утврде недостаци, па их Давалац услуга не 

отклони у року из става 8. овог члана, сматраће се да у том делу уговор није извршен и 

Наручилац има право да обустави плаћање уговорене цене све док Давалац услуга не испуни 

своју обавезу. 

Након потписивања записника о извршеном пријему услуга, без примедби, Давалац 

услуга испоставља рачун за извршене услуге који мора бити регистрован у ЦРФ-у.  

 

Члан 8. 

- Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 

Давалац услуга је дужан да у року од 7 дана од дана закључења Уговора достави 

Наручиоцу, оригинал сопствену бланко меницу за добро извршење посла, без жираната,  са 

копијом депо картона банака, овереним ОП обрасцем и листингом са сајта НБС-a (не захтев 

за регистрацију) као доказом да је меница регистрована и Овлашћењем за попуну менице – 

Меничним овлашћењем, са клаузулом „без протеста“ и „по виђењу“,  насловљеним на 

наручиоца, у износу од 10% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком 

важности минимум 30 дана дужим од истека уговорне обавезе у целости.  

У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје 
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на снази.  

 У случају да пружалац услуга не изврши своје уговорне обавезе у свему у складу са 

закљученим Уговором, изврши их делимично, касни са извршењем уговорних обавеза,  или 

уколико ангажује као подизвођача лице које није наведено у понуди, наручилац  ће 

активирати наведено средство финансијског обезбеђења. 

 Наручилац неће активирати средство финансијског обезбеђења и неће раскинути 

уговор, уколико Давалац услуга ангажује као подизвођача лице које није навео у понуди, ако 

би раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету.  

Давалац услуга може ангажовати као подизвођача лице које није навео у поднетој 

понуди, ако је на страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија 

неспособност плаћања, ако то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико 

добије претходну сагласност Наручиоца. У том случају Наручилац неће активирати средство 

финансијског обезбеђења.  

По извршењу уговорних обавеза Даваоца услуга, средство финансијског обезбеђења 

за добро извршење посла ће на захтев Даваоца услуга  бити враћено. 

- Средство финансијског обезбеђења за отклањање недостатака у гарантном 

року: 

Давалац услуга је дужан да у тренутку примопредаје извршених услуга, преда 

наручиоцу оригинал сопствену бланко меницу на име  гаранције за отклањање недостатака у 

гарантном року, без жираната у корист Наручиоца. 

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење-

писмо, са клаузулом „без протеста" и „по виђењу", насловљеним на наручиоца, у износу од 

5% од вредности уговора без обрачунатог ПДВ-а, са роком важности 30 (тридесет) дана 

дужим од уговореног гарантног рока.  

Уз меницу мора бити достављена потврда са сајта НБС (не захтев за регистрацију) као 

доказ да је меница регистрована, оверени ОП образац и копија картона депонованих потписа, 

који је издат од стране пословне банке коју Давалац услуга наводи у меничном овлашћењу-

писму.  

У случају промене лица овлашћених за заступање менично овлашћење – писмо остаје 

на снази.  

У случају да Давалац услуга  не изврши све своје уговорне обавезе које се односе на 

отклањање недостатака у току трајања гарантног рока Наручилац ће активирати средство 

финансијског обезбеђења. 

По истеку уговорених обавеза Даваоца услуга, средство финансијског обезбеђења за 

отклањање недостатака у гарантном року ће на захтев Даваоца услуга бити враћено. 

Менице морају бити евидентиране у Регистру меница и овлашћења Народне банке 

Србије.   

 Активирање средстава обезбеђења не искључује право Наручиоца на потпуну накнаду 

штете. 

Менице морају бити оверене у складу са статусном документацијом и потписане 

оригиналним потписом (не може факсимил) од стране овлашћених лица за располагање 

средствима на рачуну, која се налазе на депо картонима банака (за колективно потписивање, 

као на депо картону, морају бити најмање два потписника).  

Менична овлашћења која прате менице морају бити оверена у складу са статусном 

документацијом и потписана оригиналним потписом (не може факсимил) лица која су 

потписала меницу.  

 

Члан 9. 

 Гарантни рок за извршене услуге износи __________ месеци (миниму 12 месеци). 

За време гарантног периода  Давалац услуга је дужан да обезбеди и техничку подршку 

у оквиру којег Наручилац има право на исправку грешака у току гарантног рока.  
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У случају недостатака који су покривени гарантним роком  Добављач јемчи да ће без 

одлагања започети интервенцију, а најкасније у року од 24 сата од тренутка пријема захтева 

од  Наручиоца, како би се недостатак отклонио у најкраћем року без додатних трошкова за 

Наручиоца. 

Члан 10. 

Свака од уговорних страна може раскинути овај Уговор у случају да друга страна не 

извршава своје уговорне обавезе у свему на уговорени начин и у уговореном року, односно у 

случају да врши битне повреде уговора, у смислу одредаба Закона о облигационим односима. 

Уговорне стране су сагласне да отказни рок у случају из става 1. овог члана Уговора 

износи 30 дана и тече од дана достављања писаног обавештења o отказу и доказа о његовој 

оправданости.  

Раскидом уговора не престаје евентуална обавеза да се надокнади стварна штета 

проузрокована другој уговорној страни, а такође раскид нема утицаја ни на решавање 

евентуалних спорова и уређивање права и обавеза насталих пре раскида уговора. 

Уговорна страна која је одговорна за раскид уговора дужна је да другој уговорној 

страни надокнади стварну штету. 

Члан 11. 

Ниједна уговорна страна не може пренети уговор нити било које право или обавезу из 

уговора на треће лице.  

 

Члан 12. 

Овај уговор се сматра закљученим  када  уговор потпишу овлашћена лица уговорних 

страна и важи до извршења уговорних обавеза. 

 

Члан 13. 

Уговорне стране се обавезују да сва спорна питања настала у вези са извршавањем 

овог уговора решавају споразумно, у духу добрих пословних односа и обостраног поверења, 

док се у противном уговара надлежност Привредног суда у Београду. 

На све што није предвиђено овим Уговором примењиваће се одредбе Закона о 

облигационим односима, као и других закона и подзаконских аката који регулишу ову 

материју. 

Члан 14. 

 Давалац услуга је дужан да без одлагања писаним путем обавести Наручиоцаа о било 

којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи током 

важења уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 

 

Члан 15. 

Уговорне стране сагласно изјављују да су Уговор прочитале и разумеле, те да 

уговорне одредбе у свему представљају израз њихове стварне воље. 

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, по 2 (два) примерка за сваку 

уговорну страну 

 

 

ДАВАЛАЦ УСЛУГА                НАРУЧИЛАЦ 

           Библиотека града Београда 

            Јасмина Нинков, директор 

  

___________________________      __________________________ 
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Напомена: 
Модел уговора понуђач попуњава и потписује, чиме потврђује да је сагласан са  

његовом садржином. 
Уколико понуђач подноси заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у 

моделу уговора морају бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви 
подизвођачи. 

У случају подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел 
уговора потписују сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди једног 
понуђача из групе који ће попунити и потписати модел уговора. Овај модел уговора 
представља садржину уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем.  
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IX  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач 

____________________________________________________________________ [навести 

назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за јавну 

набавку услуга – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ 

СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка операцијама - фаза 1,  број 

1.2.1/2019, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС 

ТРОШКА У 

РСД без ПДВ 

–а 

ИЗНОС 

ТРОШКА У 

РСД са ПДВ-

ом 

   

   

   

   

   

   

   

   

 

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. 

*Ова изјава је у складу са Правилником о обавезним елементима конкурсне 

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

гласник РС” бр. 86/2015 и 41/19). 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

 

 

Датум:          Потпис понуђача 

 
_____________________________       ____________________________ 
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X  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 мале вредности услуга – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка операцијама 

- фаза 1,  број 1.2.1/2019, поднео независно, без договора са другим понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

Датум:          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. 
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XI  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ-РЕФЕРЕНЦЕ О ИСПОРУЦИ ПОНУЂЕНОГ 

РЕШЕЊА 
 

 

Назив наручиоца/корисника 

услуга: 

 

Седиште:  

Улица и број:  

Матични број:  

ПИБ:  

Мејл адреса:  

Особа за контакт:  

 

У складу са чланом 77. Закона достављамо: 

 

ПОТВРДУ 

 

 

Којом се потврђује да је понуђач: ___________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                                  (уписати пун назив и седиште понуђача) 

 

У периоду од _____________________________ до _________________________  у свему у 

складу са нашим захтевима извршио испоруку и имплементацију решења 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

                                            (уписати пун назив Решења) 

а на основу Уговора бр. ______________ од ____________________ године. 

 

Потврда се издаје на захтев ________________________________________________________  

________________________________________________________________________________   

                                                                     (уписати пун назив и седиште понуђача)  

ради учешћа у поступку јавне набавке број 1.2.1/2019 – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА 

ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка 

операцијама - фаза 1, и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Место:_____________                                                          Потпис овлашћеног лица: 

Датум:_____________                                         _________________________                                                         
(потписати,уписати име, презиме и функцију ) 

 

 

 

 

Напомена: 

- Да су подаци тачни својим потписом потврђује Наручалац (Корисник услуга); 

- Понуђач одговара за аутентичност потврде, референце; 
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XII  ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ-РЕФЕРЕНЦЕ О КОРИШЋЕЊУ 

ПОНУЂЕНОГ РЕШЕЊА 
 

 

Назив наручиоца/корисника 

услуга: 

 

Седиште:  

Улица и број:  

Матични број:  

ПИБ:  

Мејл адреса:  

Особа за контакт:  

 

У складу са чланом 77. Закона достављамо: 

 

ПОТВРДУ 

 

 

Којом се потврђује да у свом пословању користимо решење ____________________________  

________________________________________________________________________________  

(уписати пун назив Решења) 

у континуитету  најмање 5 година,  а на основу Уговора бр. ______________ од 

____________________ године. 

 

Потврда се издаје на захтев ________________________________________________________  

________________________________________________________________________________   

                                                                     (уписати пун назив и седиште понуђача)  

ради учешћа у поступку јавне набавке број 1.2.1/2019 – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА 

ИЗГРАДЊЕ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса Подршка 

операцијама - фаза 1, и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Место:_____________                                                          Потпис овлашћеног лица: 

Датум:_____________                                             _________________________                                                         
(потписати,уписати име, презиме и функцију ) 

 

 

 

Напомена: 

- Да су подаци тачни својим потписом потврђује Наручалац (Корисник услуга); 

- Понуђач одговара за аутентичност потврде, референце; 

 

 

 

 

 



  

 

Конкурсна документација за јавну набавку мале вредности бр. 1.2.1/2019 

– Услуге – РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОЈЕКТА ИЗГРАДЊЕ 

ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА БГБ: Имплементација процеса 

Подршка операцијама - фаза 1 
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XIII ОБРАЗАЦ РАДНЕ БИОГРАФИЈЕ (CV) 

1. ПРЕДЛОЖЕНА ПОЗИЦИЈА / УЛОГА ЧЛАНА ТИМА:  

 

2. ОСНОВНИПОДАЦИ:  

- Име:  

- Презиме:   

- Датум рођења:  

- Држављанство:  

 

3. ОБРАЗОВАЊЕ: 

Институција: (период од- до) Степен стручне спреме / стечене дипломе 

  

  

 

4. САДАШЊЕ РАДНО МЕСТО И ГОДИНЕ РАДНОГ СТАЖА КОД ПОНУЂАЧА: 

 

5. ПРЕТХОДНО РАДНО ИСКУСТВО: 

Датум од - до: Послодавац Радно место Опис послова 
    

 
 
 
 
 

    

 

 

 

 

 

Датум Потпис запосленог 

лица 

 

     

         Потпис понуђача 

 

 

 

_____________ ____________________  _______________________ 
    

  

Напомене: 

- CV је потребно попунити за свако лице 

- За тачност података садржаних у CV–u одговара Понуђач; 
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