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На основу чл. 36. ст. 1. тач. 2) и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник 
РС” бр. 124/2012, у даљем тексту: Закон), чл. 5. Правилника о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова („Сл. гласник РС” бр. 29/2013), Мишљења 
Управе за јавне набавке број 404 – 02 – 447/14 од 14.02.2014. године, Одлуке о 
покретању поступка јавне набавке број 323/4 од 28.02.2014. године и Решења о 
образовању комисије за јавну набавку 323/5 од 28.02.2014. године, 
припремљена је: 

 
КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда 
за јавну набавку – услуге одржавања економско – финансијског софтвера 

NexTBIZ 
ЈНПП 001/2014 

 
Конкурсна документација садржи: 
 
 
 
Поглавље Назив поглавља Страна 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II  
Подаци о предмету јавне набавке 

5 

 
 

III 

 
Техничка спецификација 
 

5 
 
 
 
 

 
IV 

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

 
6 
 

 
V 

Елементи уговора о којима ће се преговарати и 
начин преговарања 

8 

VI Упутство понуђачима како да сачине понуду 8 
VII Образац понуде 13 
VIII Образац структуре цене са упутством како да се 

попуни 
14 

 
IX 

Образац трошкова припреме понуде 16 
 

X Образац изјаве о независној понуди 17 
XI Образац изјаве о испуњавању услова из члана 75. 

И 76. Закона 
18 

             Модел Уговора о услугама одржавања економско – финансијског  
                                         софтвера                                                           19                                                                                                   
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  ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА 
за јавну набавку услуга у преговарачком поступку без 

објављивања позива за подношење понуда на основу члана 36. 
став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама 

 
 
 
 

 
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, 
др Суботића 6а, позива понуђача « BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS 
« doo, Београд, Љермонтова 13, да поднесе своју писану понуду. 
 
 

  I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 
 
 
 

 
 
 
1. Подаци о наручиоцу 
 
Наручилац : Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину  
Адреса :       Београд, др Суботића 6а  
Интернет страница : https://sites.google.com/site/decijaneuropsihijatrija/ 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
 
Предметна јавна набавка се спроводи у преговарачком поступку без 
објављивања позива за подношење понуда, у складу са Законом и 
подзаконским актима којима се уређују јавне набавке.  
Основ за примену преговарачког поступка без  објављивања позива за 
подношење понуда : Члан 36. став 1 тачка 2 Закона о јавним набавкама ( « 
Службени  Гласник РС « 124/2012 ) – ако због техничких, односно уметничких 
разлога предмета јавне набавке или из разлога повезаних са заштитом 
искључивих права, набавку може извршити само одређени понуђач. 
 
Мишљење Управе за јавне набавке : бр. 404 – 02 – 447/14 од 14.02.2014. године 
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Понуда мора бити у целини припремљена у складу са Законом о јавним 
набавкама ( « Службени гласник РС « бр 124/12 ), Правилником о обавезним 
елементима конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину 
доказивања испуњености услова ( « Службени гласник РС бр 29/2014 ), 
Конкурсном документацијом и овим позивом 
 
 
3. Предмет јавне набавке 
 
Предмет јавне набавке ЈНПП 001/2014 су услуге – услуге одржавања економско 
– финансијског софтвера NexTBIZ 
Назив из општег речника набавки : 72267000 – услуге одржавања и поправки 
софтвера 
 
 4. Контакт (лице или служба)  
 
Лице (или служба) за контакт : Иван Крнета  
Е - mail адреса (или број факса) :npk.zmaj@gmail.com ; факс : 011 2645 064 
 
5. Начин преузимања конкурсне документације 
 
Конкурсна документација се може преузети у електронској форми са  Портала  
Управе за јавне набавке и интернет странице : 
https://sites.google.com/site/decijaneuropsihijatrija/ 
 
 
6. Подношење понуда 
 
Понуђач је дужан да своју понуду, заједно са траженом документацијом, 
достави у року од 10 дана од објављивања позива на интернет страници 
Клинике, односно до 13.03.2014. године. Благовременом ће се сматрати понуде 
које стигну на адресу наручиоца до 13.03.2014. године до 12 часова, без обзира 
на начин на који су послате. 
Понуђач подноси понуду непосредно или путем поште на адресу наручиоца : 
Клиника за неурологију и психијатрију за децу и омладину, др Суботића 6а, 
11000 Београд. 
Понуде се подносе у затвореној коверти или кутији, затвореној на начин да се 
приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се први пут 
отвара. На предњој страни понуде понуђач је дужан да напише текст : « Понуда 
за ЈНПП 011/2014 – услуге одржавања економско – финансијског софтвера 
NexTBIZ – НЕ ОТВАРАЈ « , а на полеђини назив и адресу понуђача, број 
телефона и име особе за контакт. 
Неблаговремена  поднета понуда  ће по окончању поступка отварања понуда 
бити враћена понуђачу неотворена са назнаком да је поднета неблаговремено. 
 
7. Отварање понуда 
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Јавно отварање понуде обавиће се након истека рока за подношење понуда, 
дана 13.03.2014. године у 12,15 часова, на адреси : Клиника за неурологију 
и психијатрију за децу и омладину , Београд, др Суботића 6а, Служба за 
немедицинске послове. 
Отварање понуде је јавно и може му присуствовати свако заинтересовано лице. 
У поступку отварања понуде и преговарања, могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача, који морају Комисији за јавне набавке 
поднети пуномоћје – писмено овлашћење за учешће у поступку отварања 
понуде и преговарања.  
 
8. Рок за доношење одлуке наручиоца 
 
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 8 дана од дана 
завршетка преговарања.  
У случајевима из члана 109. Закона о јавним набавкама , наручилац ће донети 
одлуку о обустави поступка. 
 
 

II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
 
 
 

 
 
1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ЈНПП 001/2014 су услуге – услуге одржавања економско 
– финансијског софтвера NexTBIZ 
Назив из општег речника набавки : 72267000 – услуге одржавања и поправки 
софтвера 
 
 

III TEХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 
 
 
 

 
Предмет јавне набавке ЈНПП 001/2014 су услуге – услуге одржавања економско 
– финансијског софтвера NexTBIZ И NexTZU 
 
Обим одржавања система 

1. Одржавање уведених система у функционалном стању 
2. Корективно одржавање софтверског система  
3. Превентивно одржавање система 
4. Обука корисника за функције програма који су измењени због промене 

прописа 
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5. Подршка корисницима при отклањању проблема у коришћењу NexTBIZ И 
NexTZU софтвера 
 

IV УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ 
ЧЛАНА 75. И 76. ЗАКОНА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ 

ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 
 
 
 

 
 

УСЛОВИ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 
КОЈЕ ПОНУЂАЧ  МОРА ДА ИСПУНИ 

 
 

 Понуђач мора доказати да испуњава следеће обавезне услове: 
1. да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући 

регистар; 
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 мита, кривично дело преваре; 

3. да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на 
снази у време објављивања позива за подношење понуда; 

4. да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Србије или стране државе ако има седиште на 
њеној територији; 

5. да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која 
је предмет јавне набавке; 

6. да над њим није покренут поступак стечаја или ликвидације, односно 
претходни стечајни поступак; 

7. да поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о запошљавању и 
условима рада; 

 
Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова од 
1-5. 
У случају подношења понуде групе понуђача, саставни део заједничке понуде је 
споразум који се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 
извршење јавне набавке у складу са Законом  и захтевима из конкурсне 
документације. Сваки понуђач из групе понуђача обавезан је да достави доказе 
о испуњености услова од 1-5.  
 
 

УПУТСТВО ЗА ДОКАЗИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА 
ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА 

 



 

Конкурсна документација у преговарачком поступку без објављивања 
позива за подношење понуда ЈНПП 001/2014 

 

7/22 

  
 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку јавне набавке, правно 
лице као понуђач, или подносилац пријаве, доказује достављањем следећих 
доказа: 
1) извода из регистра Агенције за привредне регистре, односно извода из 
регистра надлежног Привредног суда; 
2) извода из казнене евиденције, односно уверења надлежног суда и 
надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих послова да оно и 
његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за неко од кривичних 
дела против привреде, кривична дела против заштите животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, кривично дело преваре; 
3) потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера 
забране обављања делатности, или потврде Агенције за привредне 
регистре да код овог органа није регистровано да му је као привредном 
друштву изречена мера забране обављања делатности; 
4) уверења Пореске управе Министарства финансија и привреде да је 
измирио доспеле порезе и доприносе и уверења надлежне локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних 
прихода; 
5) важећа дозвола за обављање делатности издате од надлежног органа; 
6) потврде надлежног привредног суда да над њим није покренут поступак 
стечаја или ликвидације, односно претходни стечајни поступак; 
7) изјаве дате под материјалном и кривичном одговорношћу да понуђач 
поштује обавезе које произлазе из важећих прописа о запошљавању и 
условима рада, која је саставни део конкурсне документације; 
8) документација ( доказ о ексклузивитету )  
Доказ из става 1. тачка 2) до 4) не може бити старији од два месеца пре 
отварања понуда. Доказ из става 1. тачка 3) мора бити издат након 
објављивања позива за подношење понуда, односно слања позива за 
подношење понуда. Понуђач може доказивати испуњеност услова из става 1., 
тачка 6 достављањем изјаве која је саставни део конкурсне документације. 
 
Испуњеност обавезних  услова за учешће у поступку предметне јавне 
набавке, у складу са чл. 77. став 4. Закона, понуђач доказује достављањем  
Изјаве (Образац изјаве понуђача), којом под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу потврђује да испуњава услове за учешће у поступку јавне 
набавке из чл. 75. и 76. Закона, дефинисане овом конкурсном документацијом, 
осим услова из члана 75. став 1. тачка 5) Закона , који се доказује  
достављањем  неоверене копије. 
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена 
печатом. Уколико Изјаву потписује лице које није уписано у регистар као лице 
овлашћено за заступање, потребно је уз понуду доставити овлашћење за 
потписивање. 
 Доказ о испуњености услова из става 1 тачке 8 понуђач достаставља уз 
понуду. 
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Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од 
понуђача, чија је понуда оцењена као најповољнија, да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 

 
Ако понуђач у остављеном примереном року, који не може бити краћи од 5 
дана, не достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, 
наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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

 
Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој 
промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи 
до доношења одлуке, односно закључења уговора, односно током важења 
уговора о јавној набавци и да је документује на прописани начин. 
 

V  ЕЛЕМЕНТИ УГОВОРА О КОЈИМА ЋЕ СЕ ПРЕГОВАРАТИ И 
НАЧИН ПРЕГОВАРАЊА 

 
Предмет преговарања је укупнo понуђена цена, односно вредност понуде без 
обрачунатог ПДВ–а, рок плаћања и корекција цена у случају промена цена на 
мало, те је неопходно да понуда садржи наведене елементе. 
Вредност услуге одржавања се изражава на месечном и годишњем нивоу, 
односно за период од дванаест месеци. У цену - вредност морају бити 
обухваћени сви трошкови за испоруку нових верзија NexTBIZ и NexTZU 
софтвера, као и услуге одржавања NexTBIZ и NexTZU софтвера 
 Поступку преговања ће се приступити непосредно након отварања понудe. 
Одређен је један круг преговарања. 
Представник понуђача који је поднео понуду, пре почетка поступка, мора 
предати Комисији за јавне набавке посебно писано овлашћење за присуство у 
поступку отварања понуда и овлашћење за преговарање, оверено и потписано 
од стране законског заступника понуђача. 
Ако овлашћени представник понуђача не присуствује преговарачком поступку 
сматраће се његовом коначном ценом она цена која је наведена у достављеној 
понуди.  
У поступку преговарања не може се понудити виша цена од цене исказане у 
достављеној понуди.   
Наручилац је дужан да у преговарачком поступку обезбеди да уговорена цена 
не буде већа од упоредиве тржишне цене и да са дужном пажњом проверава 
квалитет предмета набавке. 
Наручилац је дужан да води записник о преговарању. 
 
 
 
 

VI  УПУТСТВО ПОНУЂАЧУ КАКО ДА САЧИНИ ПОНУДУ 
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1. Језик на коме понуда мора бити састављена 
Наручилац је припремио конкурсну документацију и водиће поступак јавне 
набавке на српском језику. 
Понуда мора бити састављена на српском језику. Уколико се достављају докази 
на страном језику, исти морају бити преведени на српски језик. 
 
2. Обавезна садржина понуде 
 
Понуда мора бити сачињена на оригиналним обрасцима датим у конкурсној 
документацији. Обавезан део понуде чине обрасци из конкурсне документације: 

• VI Образац понуде – попуњен по свим ставкама, оверен печатом и 
потписан од стране овлашћеног лица 

• VII Oбразац понуде са структуром цене и спецификацијом – попуњен 
по свим ставкама, оверен печатом и потписан од стране овлашћеног 
лица 

• IX Изјава о независној понуди којом понуђач под пуном материјалном 
и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду поднео независно, без 
договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима ( члан 26. 
Закона о јавним набавкама ) 

• X Образац изјаве испуњавању услова из члана 75. И 76. Закона о 
јавним набавкама, са упутством како се доказује испуњеност 
услова 

 
3.Начин на који понуда мора  да буде сачињена и начина попуњавања 
образаца датих у конкурсној документацији 
 
Обрасце који су обавезан део понуде понуђач је дужан да сложи редоследом 
којим су дати у конкурсној документацији. Докази о испуњености услова 
предвиђених Законом и конкурсном документацијом прилажу се иза образаца 
који су саставни део конкурсне документације. Докази о испуњености услова 
предвиђених Законом и конкурсном документацијом морају бити сложени 
редоследом којим су наведени у обрасцу за оцену испуњености услова из чл. 
75.  и 76. Закона, нумерисани у горњем десном углу, увезани у једну целину са 
обрасцима који су саставни део конкурсне документације јемствеником чији су 
крајеви запечаћени на првој страни тако да се документа не могу накнадно 
додавати или одстрањивати. 
 
У складу  са  чланом   77.  став  4.  наручилац је  одредио  да  Понуђач уз  
понуду  достави попуњен,  потписан и оверен,    од стране  овлашћеног 
лица  понуђача,   Образац  изјаве  о испуњености  услова   из  члана  75. и 
76. Закона,  на  обрасцу  који   је саставни део конкурсне документације 

 
 

4. Подношење понуде са варијантама 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 
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5. Начин измене, допуне и опозива понуде 
 
У року за подношење понуде понуђач може да измени, допуни или опозове 
своју понуду на начин који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која 
документа накнадно доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу : Клиника за 
неурологију и психијатрију за децу и омладину, Београд, др Суботића 6а,  са 
назнаком : 
„Измена понуде за јавну набавку –  услуге одржавања економско – 
финансијског софтвера NexTBIZ, ЈНПП 001/2014 - НЕ ОТВАРАТИ” или 
„Допуна понуде за јавну набавку - услуге одржавања економско – 
финансијског софтвера NexTBIZ, ЈНПП 001/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Опозив понуде за јавну набавку - услуге одржавања економско – 
финансијског софтвера NexTBIZ, ЈНПП 001/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”  или 
„Измена и допуна понуде за јавну набавку  - услуге одржавања економско – 
финансијског софтвера NexTBIZ, ЈНПП 001/2014 - НЕ ОТВАРАТИ”   
 
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, број 
телефона и име особе за контакт. 
По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења 
своју понуду. 
 
6.Рок важења понуде 
 
Рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда. 
У случају истека рока важења понуде, наручилац је дужан да у писаном облику 
затражи од понуђача продужење рока важења понуде. 
Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде на може 
мењати понуду. 
 
 

 
7. Додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде 
 
Понуђач може у писаном облику тражити додатне информације или појашњења 
у вези са припремањем понуде. Захтев за додатне информације или 
појашњења у вези са припремањем понуде упућује се путем електронске поште 
на адресу службе за јавне набавке npk.zmaj@gmail.com, или факсом на број 
011 2645 064 најкасније 5 дана пре истека рока за подношење понуда. 
Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема 
захтева за додатним информацијама или појашњењима конкурсне 
документације, одговор доставити у писаном облику и истовремено ће ту 
информацију објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 
страници.  
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Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом „Захтев за 
додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, 
ЈНПП/2014. 
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. 
 
8.Додатна објашњења од понуђача после отварања понуда и контрола код 
понуђача 
 
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 (члан 93. Закона).  
Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно 
извршити контролу (увид) код понуђача, наручилац ће понуђачу оставити 
примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 
контролу (увид) код понуђача. 
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских 
грешака уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку 
отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична 
цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 
његову понуду одбити као неприхватљиву.  
 
9.Остали захтеви наручиоца 
 
Цена се изражава у динарима са и без пореза на додатну вредност.  
Вредност услуге одржавања се изражава на месечном и годишњем нивоу, 
односно за период од дванаест месеци. У цену - вредност морају бити 
обухваћени сви трошкови за испоруку нових верзија NexTBIZ и NexTZU 
софтвера, као и услуге одржавања NexTBIZ  и NexTZU софтвера 
Укупан износ на годишњем нивоу се плаћа у дванаест месечних рата. 
Услови испоруке : По позиву наручиоца, у року од 2 ( два ) радна дана 
  
 
10. Поверљивост података 
 
Сваку страницу понуде, која садржи податке који су поверљиви, означити у 
горњем десном углу ознаком « ПОВЕРЉИВО «. Неће се сматрати поверљивим 
докази о испуњености обавезних услова, цена и други подаци из понуде који су 
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од значаја за примену елемената критеријума и ренгирање понуде, сагласно 
члану 14. став 2 Закона о јавним набавкама. 
 
11.Средство финансијског обезбеђења 
 
 Наручилац у предметном поступку не захтева средство финансијског 
обезбеђења 
 
12.Одлука о додели уговора  
  
Одлука о додели уговора биће донета најкасније у року од 8 дана од дана 
завршетка преговарања.  
У случајевима из члана 109. Закона о јавним набавкама , наручилац ће донети 
одлуку о обустави поступка. 
 
13.Критеријум за доделу уговора 
 
Избор најповољније понуде извршиће се на основу критеријума најнижа 
понуђена цена 
 
14.Понуђач је дужан да при састављању понуде наведе да је поштовао 
обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада и заштити животне средине 
 
15. Захтев за заштиту права понуђача 
 
У случају да понуђач сматра да су му у поступку јавне набавке повређена права 
може поднети захтев за заштиту права, односно поступити у складу са 
одредбама Закона о јавним набавкама који уређују поступак заштите права 
понуђача и јавног интереса.  
Рок за подношење захтева за заштиту права је 10 ( десет ) дана од дана 
пријема одлуке о додели уговора и објаве исте на Порталу јавних набавки. 
Захтев се подноси Републичкој комисији, а предаје наручиоцу, сходно члану 
149. став 8 Закона о јавним набавкама.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати 
таксу од 40.000,00 динара (број жиро рачуна: 840-742221843-57, позив на број  
50-016, сврха: Републичка административна такса са назнаком набавке на коју 
се односи, корисник: Буџет Републике Србије).  
 
16. Рок за закључење уговора 
 
Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен 
уговор у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за 
заштиту права у поступку јавне набавке. 
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VII ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ  

 
 
Понуда бр ________________ од __________________ за јавну 
набавку................................. – [навести предмет јавне набавке], ЈН број ...........  
 
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 

 
 
 

 
Рок важења понуде - изразити у броју дана од дана отварања понуде (најмање 
30 дана) : __________________ 
 
                                                                                      ______________________ 
 
                                                              Штампано име и презиме овлашћеног лица 
                                     М.П.                                          
                                                                                        _______________________ 
                                                                           Потпис овлашћеног лица 
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VIII ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ 
ПОПУНИ  

 
 
Рок плаћања :одложено, у року од _________дана, од дана пријема фактуре 
Извршиоца 
 
 

 Редни 
број 

назив цена без 
ПДВ-а 

(месечна 
рата) 

  цена са  
ПДВ-ом 
(месечна 
рата) 

 цена  без 
ПДВ-а (за 
годину 
дана) 

 цена са 
ПДВ-ом(за 
годину 
дана) 

 2. 3. 4. 5. 6. 
I  Лиценца за 

коришћење 
и испорука 

нових 
верзија 
NexTBIZ 
софтвера 

    

II  Услуге 
одржавања 

NexTBIZ 
софтвера 

    

III Лиценца за 
коришћење 
и испорука 

нових 
верзија 
NexTZU 
софтвера 

    

IV Услуге 
одржавања 

NexTZU 
софтвера 

    

УКУПНО ( I – IV ):   
 
ПДВ...............% 

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
� у колони 3. уписати колико износи цена без ПДВ-а на месечном нивоу, за 

сваки тражени предмет јавне набавке; 
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� у колони 4. уписати колико износи цена са ПДВ-ом на месечном нивоу, за 
сваки тражени предмет јавне набавке; 

� у колони 5. уписати  уписати колико износи цена без ПДВ-а на годишњем 
нивоу, за сваки тражени предмет јавне набавке; 

� у колони 6. уписати колико износи цена са ПДВ-ом на годишњем нивоу, за 
сваки тражени предмет јавне набавке; 

 
Понуђач се обавезује : 
 

• да на захтев Наручиоца испоручи нову верзију NexTBIZ и NexTZU 
софтвера прилагођену променама законских прописа и да обучи 
кориснике за њихову примену, у року који је у складу са ступањем 
промене прописа на снагу 

• да пружи услуге подршке корисницима при отклањању проблема у 
коришћењу NexTBIZ и NexTZU софтвера у року од 2(два) радна дана 

• да Наручиоцу да препоруке и упутства за подешавање системског 
окружења, формирање и чување резервних копија база података и 
NexTBIZ и NexTZU софтвера.  

 
Извршилац може да предложи Наручиоцу испоруку нове верзије NexTBIZ и 
NexTZU софтвера која садржи нове или унапређене функције, које је 
Извршилац реализовао по сопственоj иницијативи. 
Извршилац не сноси одговорност: 

• за случај губитка или оштећења података 
• за проблеме који могу настати због неправилног рада системског 

окружења. 
 

 
Напомене понуђача : ________________________________________________ 
___________________________________________________________________ 
 
 
 
 

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица 
понуђача 
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IX ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДE 
 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________ 
____________ [навести назив понуђача], доставља укупан износ и структуру 
трошкова припремања понуде, како следи у табели: 

 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 
  
  
  
  
  
  
 
УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА 
ПОНУДЕ 

 

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

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

Датум: М.П. 
Потпис овлашћеног лица 

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........................[навести предмет јавне набавке, бр 
............. [навести редни број јавне набавкe], поднео независно, без договора са 
другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 
 

 
Датум: М.П. Потпис понуђача 
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XI ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. 
ЗАКОНА   
 

 
ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ИСПУЊАВАЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА 

 
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.......................................................................................................... 
[навести предмет јавне набавке]  број ................................... [навести редни 
број јавне набавке], испуњава све услове из чл. 75. и 76. Закона, односно 
услове дефинисане конкурсном документацијом за предметну јавну набавку, и 
то: 

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

2) Понуђач и његов законски заступник нису осуђивани за неко од 
кривичних дела као члан организоване криминалне групе, да није 
осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела 
против животне средине, кривично дело примања или давања 
мита, кривично дело преваре; 

3) Понуђачу није изречена мера забране обављања делатности, која 
је на снази у време објаве позива за подношење понуде; 

4) Понуђач је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне 
дажбине у складу са прописима Републике Србије (или стране 
државе када има седиште на њеној територији); 

5) Понуђач је поштовао обавезе које произлазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању и условима рада и заштити 
животне средине  

6) Понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине; 
7) Да над понуђачем није покренут поступак стечаја или ликвидације, 

односно претходни стечајни поступак 
 

 
 
Место:_____________                                                                   Понуђач: 
 
Датум:_____________                         М.П.  
                                                                                         _____________________ 
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МОДЕЛ УГОВОРА   
O  

услугама одржавања економско – финансијског софтвера 
NexTBIZ и  NexTZU 

 
Закључен између : 

 
                     Клинике за неурологију и психијатрију за децу и омладину, са 

седиштем у Београду, ул.Др Суботића бр. 6а, коју заступа  директор 
проф др Анета Лакић  (у даљем тексту: Наручилац),  ПИБ 100269185    и 
матични број 07035802, број текућег рачуна 840-613661-11 који се води 
код Управе за трезор, са једне стране   

                                              и 
 

« BIT TOTAL HEALTH SOLUTIONS» d.o.o., Beograd , Љермонтова 13,  
кога заступа директор _____________, (у даљем тексту: Извршилац), 
ПИБ ______________, матични број ____________, број текућег рачуна  
________________који се води код ________________,  са друге стране, 

 
У Београду, дана _______2014. године. 
 
Преамбула 
Уговорне стране утврђују  да је Наручилац на основу Закона о јавним 
набавкама ( « Службени гласник РС « бр 124/12 ) упутио и објавио позив на 
Порталу јавних набавки  за достављање понуде у поступку јавне набавке – 
преговарачки поступак без објављивања позива за подношење понуда – услуге 
одржавања економско – финансијског софтвера NexTBIZ, ЈНПП 001/2014, 
 а да је  
Извршилац доставио понуду број _____ од _______2014. године за јавну 
набавку – преговарачки поступак  без објављивања позива – услуге одржавања 
економско – финансијског софтвера NexTBIZ, ЈНПП 001/2014, која у потпуности 
испуњава услове из конкурсне документације. 
 
Предмет уговора 

Члан 1. 
 

Предмет овог уговора чини набавка услуге – услуге одржавања NexTBIZ и  
NexTZU софтвера, све у поступку јавне набавке – преговарачки поступак без 
објављивања позива за подношење понуда, ЈНПП 001/2014, а на основу 
усвојене понуде Извршиоца, број ______ од ______ 2014. године, која чини 
саставни део уговора. 
 
Предмет овог Уговора је одржавање : 
 
1. NexTBIZ софтвера : 

• NexTBIZ основни модул 
• Обрачун зарада 
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• Обрачун осталих примања 
• Благајничко пословање 
• Основна средства  и 
• Материјално пословање 

 
2. NexTZU софтвера : 

• NexTZU основни модул ( Пријем и отпуст болесника, евидентирање и 
фактурисање пружених услуга ) 

Које је Извршилац инсталирао и увео код Наручиоца. 
 
Одржавање софтвера подразумева испоруку новијих верзија NexTBIZ и  
NexTZU софтвера и следеће услуге : 

• Обука корисника за функције програма које су измењене због промене 
прописа 

• Подршка корисницима при отклањању проблема у коришћењу NexTBIZ и  
NexTZU софтвера 

 
Цене и начин плаћања 

Члан 2. 
 

Цена одржавања из члана 1. овог Уговора утврђује се у месечним ратама од : 
 

• Лиценца за коришћење NexTBIZ софтвера са испоруком нових верзија   
__________ динара 

• За услуге одржавања NexTBIZ софтвера          ____________ динара 
• Лиценца за коришћење NexTZU софтвера са испоруком нових верзија 

__________ динара 
• За услуге одржавања NexTZU софтвера          ____________ динара 

што укупно износи ___________ динара месечно. 
 
Цене су без пореза на додату вредност. Наручилац, на основу испостављених 
фактура Извршиоца, уплаћује наведени износ на текући рачун Извршиоца, 
најкасније ________ дана од дана пријема фактуре. По истеку овог рока 
Извршилац има право да зарачуна законску затезну камату. 
Уговорне стране су сагласне да се цене аутоматски коригују у случају промена 
цена на мало за више од ___% у односу на базни месец, а према званично 
објављеном кретању индекса раста цена на мало. За базни месец узима се 
месец децембар 2013. године. 
 
Обавезе извршиоца 

Члан 3. 
 

Извршилац се обавезује : 
• да на захтев Наручиоца испоручи нову верзију NexTBIZ и NexTZU 

софтвера прилагођену променама законских прописа и да обучи 
кориснике за њихову примену, у року који је у складу са ступањем 
промене прописа на снагу 
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• да пружи услуге подршке корисницима при отклањању проблема у 
коришћењу NexTBIZ и NexTZU софтвера у року од 2(два) радна дана 

• да Наручиоцу да препоруке и упутства за подешавање системског 
окружења, формирање и чување резервних копија база података и 
NexTBIZ и NexTZU софтвера.  

 
Извршилац може да предложи Наручиоцу испоруку нове верзије NexTBIZ и 
NexTZU софтвера која садржи нове или унапређене функције, које је 
Извршилац реализовао по сопственоj иницијативи. 
Извршилац не сноси одговорност: 

• за случај губитка или оштећења података 
• за проблеме који могу настати због неправилног рада системског 

окружења. 
 
Обавезе наручоица 

Члан 4. 
 

Наручилац се обавезује: 
 

• дa у случају промене законских прописа које имају за последицу измене у 
евиденцијама и пословним процесима које су подржане NexTBIZ и 
NexTZU софтверима, благовремено упути Извршиоцу захтев за испоруку 
нове верзије NexTBIZ софтвера. У захтеву Наручилац прецизира који је 
пропис донет/промењен и које се измене очекују у NexTBIZ и NexTZU 
софтверима 

• да у писаној форми обавести Извршиоца о уоченом проблему у 
коришћењу NexTBIZ и NexTZU софтвера на формулару за пријаву 
проблема који прописује Извршилац 

• да обезбеди функционисање свих компоненти техничко-технолошке 
основе система на којој функционише NexTBIZ и NexTZU софтвери  

• да врши формирање и чување резервних копија база података и NexTBIZ 
и NexTZU софтвера на интерне и екстерне медијуме 

• да Извршиоцу омогући несметан приступ свим компонентама техничко-
технолошких система на којима функционишу NexTBIZ и NexTZU 
софтвери. 

 
 
Тајност података 

Члан 5. 
 
Уговорне стране су сагласне да овај Уговор и све размењене информације 
сматрају поверљивим те ниједна страна без сагласности друге неће саопштити, 
предати или на било који начин учинити доступним податке трећим лицима, 
сем лица и органа у земљи у мери у којој је потребно за извршење овог Уговора 
и у границама у којима то захтевају закони и прописи. Подаци Наручиоца 
доступни Извршиоцу сматрају се пословном тајном. 
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Члан 6. 
  
Наручилац не може уступати другим лицима копије база података и NexTBIZ и 
NexTZU софтвера без сагласности Извршиоца. 
 
Период важења уговора 

Члан 7. 
 
 
Уговор се закључује на одређено време од годину дана, почев  од  04.04.2014. 
године до 04.04.2015. године.       

Члан 8. 
 

Уговорне стране задржавају право једностраног раскида уговора услед 
неиспуњења, осим у случају наступања више силе, у писаној форми, са 
раскидним роком од 30 ( тридесет дана ). 
 

Члан 9. 
 

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о 
облигационим односима, као и других прописа  који регулишу ову материју. 
 

Члан 10. 
 

Све евентуалне спорове који настану из, или поводом, овог уговора, уговорне 
стране ће покушати да реше споразумно. Уколико то не буде могуће, надлежан 
је Привредни суд у Београду. 
 

Члан 11. 
 

Уговор је сачињен у 4 ( четири ) истоветна примерка, од којих свака уговорна 
страна задржава по 2 ( два ) примерка. 
 
 
 
 
   За Извршиоца                                                                               За Наручиоца 
 
_______________                                                                       _________________ 

                                                                                          Проф др Анета Лакић 
      
 


