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Наручилац: Општинска управа општине Бајина Башта 

Улица: Душана Вишића бр. 28 

Број набавке: 25/22 

Број: 404-24-3/2022 

Дaтум: 24.02.2022. године 

 

 

 На основу члана 12. став 1. тачка 11) Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, 

бр. 91/2019) и члана 46. Правилника о ближем уређивању поступка јавних набавки у 

Општинској управи општине Бајина Башта 01 Број: 06-31/2020, наручилац Општинска 

управа општине Бајина Башта упућује следећи: 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА –  

НАБАВКА НА КОЈУ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ 

 

Назив, адреса и интернет страница наручиоца:   

Општинска управа општине Бајина Башта, Душана Вишића бр. 28, http://bajinabasta.rs/, 

позива све заинтересоване привредне субјекте да припреме и поднесу понуде у складу са 

Позивом за подношење понуда. 

 

Предмет набавке: 

Одржавање Окта ДМС информационог система за аутоматизацију канцеларијског 

пословања (модула писарнице и модула пољопривреде). 

 

Врста наручиоца: 

Орган јединице локалне самоуправе. 

 

Врста поступка набавке: 

Набавка на коју се закон не примењује. 

 

Процењена вредност: 

/ динара без ПДВ-а. 

 

Врста предмета: 

Услуге. 

 

Главна CPV ознака:  

72267000 – Услуге одржавања и поправке софтвера. 

 

Додатна ЦПВ ознака: / 

 

Критеријуми за доделу Уговора: 
Наручилац је дефинисао критеријуме за доделу Уговора на основу: Цене. Уколико две или 

више понуда имају исту најнижу понуђену цену, као најповољнија биће изабрана понуда 

оног понуђача који је понудио дужи рок важења понуде. Уколико ни након примене горе 

наведеног резервног елемента критеријума није могуће донети одлуку о додели Уговора, 

http://bajinabasta.rs/
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наручилац ће Уговор доделити понуђачу који буде извучен путем жреба. Наручилац ће 

писмено обавестити све привредне субјекте који су поднели понуде о датуму када ће се 

одржати извлачење путем жреба. Жребом ће бити обухваћене само оне понуде које имају 

једнаку најнижу понуђену цену и исти рок важења понуде. Извлачење путем жреба 

наручилац ће извршити јавно, у присуству представника привредних субјеката, и то тако 

што ће називе привредних субјеката исписати на одвојеним папирима, који су исте 

величине и боје, те ће све те папире ставити у провидну кутију одакле ће извући само један 

папир. Привредни субјект чији назив буде на извученом папиру ће бити додељен Уговор. 

Привредним субјектима који не присуствују овом поступку, наручилац ће доставити 

записник извлачења путем жреба. 

 

Подаци о варијантама: 

Варијанте нису дозвољене. 

 

Начин подношења понуде и рок за подношење понуде: 
Благовременом понудом сматраће се понуда приспела на адресу: Општинска управа 

општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића број 28, 31250 Бајина Башта до 10.03.2022. 

године до 13:00 часова, без обзира на начин достављања. Привредни субјект који не 

доставља понуду преко поште, предајe је на писарници Општинске управе општине Бајина 

Башта, на горе наведеној адреси. Понуда приспела по истеку датума и сата одређених у 

позиву, сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је вратити неотворену привредном 

субјекту, са назнаком да је поднета неблаговремено. Привредни субјект може да измени, 

допуни или опозове своју понуду до истека рока за подношење понуде. Понудa се 

припрема и подноси у складу са позивом.  Пожељно је да привредни субјект не издваја из 

целине делове позива за подношење понуда које сматра непотребним, нити да им мења 

место.   

 

Понуду састављену према датом упутству, потребно је доставити у затвореној - 

запечаћеној коверти са назнаком „Набавка на коју се закон не примењује (услуге) бр. 25/22 

– Одржавање ОктаДМС информационог система за аутоматизацију канцеларијског 

пословања (модула писарнице и модула пољопривреде) – НЕ ОТВАРАТИ“, на адресу: 

Општинска управа општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28. Коверта на предњој 

страни мора имати заводни број привредног субјекта, а на полеђини мора бити оверена 

печатом привредног субјекта. На полеђини коверте привредни субјекти су обавезни да 

назначе назив, седиште, адресу и особу за контакт.  Привредни субјект може да поднесе 

само једну понуду. Понуду доставити на српском језику. 

 

Место, време и начин отварања понуда: 

Поступак отварања понуда одржаће се 10.03.2022. године у 13:30 часова, у пословним 

просторијама Општинске управе општине Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28. 

 

Наручилац ће Одлуку о додели Уговора донети у року од 5 (пет) дана од дана отварања 

понуда.  
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Привредни субјект је дужан да у својој понуди приложи следећа документа: 

 

- Образац понуде (попуњен и потписан) 

- Образац структуре понуђене цене (попуњен и потписан) 

- Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног субјекта 

(потписана) 

- Модел Уговора (попуњен на предвиђеним местима и потписан) 

- Уз понуду обавезно доставити копију потврде о уношењу у евиденцију и депоновању 

ауторских дела и предмета сродних права издату од Завода за интелектуалну својину. 

 

Контакт: 

Заинтересована лица могу, у писаном облику, од наручиоца тражити додатна појашњења 

или информације у вези са припремањем понуде. Електронска адреса за контакт је 

javnenabavkebb@gmail.com уз назнаку Захтев за додатним инфорамцијама за набавку: 

„Одржавање ОктаДМС информационог система за аутоматизацију канцеларијског 

пословања (модула писарнице и модула пољопривреде)“.    

 

Напомена: 

Употреба печата није обавезна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:javnenabavkebb@gmail.com
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OПИС И СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

 

Техничке карактеристике  

 

Понуђач се обавезује да ће информисати Kорисника о свим изменама које настану 

на систему за аутоматизацију канцеларијског пословања услед унапређења 

функционалности. Понуђач ће наведене измене (нове верзије у складу са лиценцним 

уговором, патцхеви, упдате...) у најкраћем могућем року инсталирати код Kорисника 

електронским путем, а уколико то није могуће, директно на локацији Kорисника. Понуђач 

је дужан да систем за аутоматизацију канцеларијског пословања одржава за све време 

трајања овог уговора, односно до евентуалног раскида уговора од стране Kорисника или 

Понуђача. Под одржавањем система за аутоматизацију канцеларијског пословања 

подразумева се: 

• Инсталација клијентског софтвера и серверских компоненти 

• Kреирање базе за потребе корисника 

• Обука корисника за коришћење и управљање система за аутоматизацију канцеларијског 

пословања 

• Мониторинг и унапређење рада модула за репрограм дуга 

• Надзор рада и извештавање о активностима на бази и евентуалним проблемима 

• Дијагностиковање и отклањање проблема у раду 

• Анализа индикатора перформанси и проблематичних упита 

• Оптимизација компоненти 

• Израда сигурносних копија 

• Одржавање и управљање подацима у бази 

• Kонтинуираност у раду 

• Праћење лог записа 

• Завођење докумената и њихово скенирање и похрањивање у електронском облику 

• Kласификација докумената по врстама и организацоним јединицама, 

• Евиденција радних тока и задатака запослених, 

• Генерисање дневних и периодичних извештаја 

• Пратеће евиденције рада запослехих 

• Додавање неограниченог броја корисника у оквиру самог програма, 

• Kреирање корисника по припадајућим организационим јединицама. 
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ОПИС КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР  

ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА СА УПУТСТВИМА 

 

1. Основи за искључење 

 

1.1. Правоснажна пресуда за једно или више кривичних дела 

Услов 

Да привредни субјект или његов законски заступник није осуђен за 

једно или више кривичних дела, правоснажном пресудом донесеном 

пре највише пет година или дуже, ако је правоснажном пресудом 

утврђен дужи период забране учешћа у поступку јавне набавке који се и 

даље примењује. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.2. Порези и доприноси 

Услов 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе пореза. 

Да је привредни субјект измирио све своје доспеле обавезе доприноса 

за обавезно социјално осигурање. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.3. Обавезе у области заштите животне средине, социјалног и радног права 

Услов 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области заштите животне средине. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области социјалног права. 

Да привредни субјект, према свом сазнању није повредио обавезе у 

области радног права. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.4 Сукоб интереса 

Услов 
Да привредни субјект није свестан неког сукоба интереса због свог 

учествовања у поступку јавне набавке. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 

1.5. Непримерен утицај на поступак 

Услов 

Да привредни субјект може да потврди да није покушао да изврши 

непримерен утицај на поступак одлучивања наручиоца, дошао до 

поверљивих података који би могли да му омогуће предност у поступку 

јавне набавке или је доставио обмањујуће податке који могу да утичу на 

одлуке које се тичу искључења привредног субјекта, избора привредног 

субјекта или доделе уговора. 

Доказ 
Изјава о испуњености критеријума за квалитативни избор привредног 

субјекта, којом потврђује да не постоји овај основ за искључење. 
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

 

Деловодни број привредног субјекта: ______________ од ______.______.2022. године; 

 

Назив привредног субјекта:_____________________________________________________; 

 

Адреса: _______________________________________; Поштански број: ______________; 

 

Матични број: __________________________; ПИБ: _____________________________; 

 

Одговорно лице: ________________________; Ел. пошта: ________________________; 

 

Текући рачун: ____________________________ код банке ________________________; 

 

 

ПОНУДА ЗА: 

 

Одржавање ОктаДМС информационог система за аутоматизацију канцеларијског 

пословања (модула писарнице и модула пољопривреде) 

 

 

Понуда се састоји из следећег: 

 

1. Табеларан приказ понуде. 

 

Врста услуге 
Укупан износ без 

ПДВ-а 

Посебно исказан  

ПДВ-20% 

Укупан износ са 

ПДВ-ом 

1 2 3 2+3 

Одржавање Окта ДМС 

информационог система за 

аутоматизацију 

канцеларијског пословања 

(модула писарнице и модула 

пољопривреде) 

  

 

 

Словима: ( __________________________________________________________________ ) 

 

2. Рок важења понуде ______ календарских дана (не може бити краћи од 30 дана од дана 

отварања понуда); 

 

3. Начин плаћања је вирмански; 

 

4. Плаћање је у року од 45 бескаматних календарских дана од дана испостављања фактуре 

за извршене услуге; Авансно плаћање није дозвољено; 
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5. Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци; 

 

6. Привредни субјект је у систему Пдв-а:      1. Да   2. Не  (заокружити одговарајући 

одговор). 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 

 

Одржавање ОктаДМС информационог система за аутоматизацију канцеларијског 
пословања (модула писарнице и модула пољопривреде), број набавке 25/22 

 

Редни 

број 

Опис услуге Количина Јед. мере 
Јед. цена 

без ПДВ-а 

Јед. цена 

са ПДВ-ом 

Укупно 

без ПДВ-а 

Укупно са 

ПДВ-ом 

1 2 3 4 5 6=2х4 7=2х5 

1. 

Oдржавање 

ОктаДмс 

информационог 

система за 

аутоматизацију 

канцеларијског 

пословања 

(модула 

писарнице и 

модула 

пољопривреде) 

12 месец 

    

 

                               УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ БЕЗ ПДВ-а:   _____________________   

     

                                                                            ОБРАЧУНАТ ПДВ:  _____________________ 

 

                               УКУПНА ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ СА ПДВ-ом:  _____________________ 

 

Упутство: Привредни субјект је обавезан да у обрасцу структуре цене прецизно наведе: 

                       - цену по јединици мере са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а; 

                       - цену по јединици мере са свим трошковима са обрачунатим ПДВ-ом; 

                       - укупан износ без ПДВ-а који се добија множењем количине са ценом по 

јединици мере без ПДВ-а; 

                       - укупан износ са ПДВ-ом који се добија множењем количине са ценом по 

јединици мере са ПДВ-ом; 

                       - укупан износ са свим трошковима без обрачунатог ПДВ-а; 

                       - посебно исказан износ ПДВ-а; 

                       - укупан износ са ПДВ-ом. 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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ИЗЈАВА 

О ИСПУЊАВАЊУ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ 

СУБЈЕКТА 

 

 

    Као одговорно лице Привредног субјекта, под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу потврђујем да 

 

Привредни субјект _______________________________________________________  

                                                          (навести назив привредног субјекта) 

 

матични број: ____________________, пиб: ___________________ у поступку набавке на 

који се Закон не примењује број 25/22 – Одржавање ОктаДМС информационог система за 

аутоматизацију канцеларијског пословања (модула писарнице и модула пољопривреде), 

испуњава критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта. 

 

 

 

 

Место и датум:  Привредни субјект: 

 

________________________ 

 

М.П. ____________________________ 

/потпис одговорног лица/ 
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МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР 

Закључен у Бајиној Башти  између: 

1. Општинска управа општине Бајина Башта (у даљем тексту: Kорисник), ПИБ: 101960656, 

матични бр.: 07355866, коју заступа в. д. начелника Александра Ковачки, и 

2. ________________________________________________________________________, ул. 

______________________, ПИБ: ______________________, матични број 

______________________ (у даљем тексту: Добављач) које заступа директор/предузетник 

______________________.  

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

Предмет уговора је одржавање ОктаДМС информационог система за аутоматизацију 

канцеларијског пословања (модула писарнице и модула пољопривреде). 

Наручилац је на основу закључене Наруџбенице са Добављачем, број Наруџбенице         

404-45-5/2018 од 05.06.2018. године увео модул писарнице као и модул пољопривреде на 

основу Наруџбенице број 404-29-10/2017 од 07.04.2017. године. 

Уговор се закључује на период од 12 (дванаест) месеци од дана обостраног потписивања. 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 2. 

Наручилац је дужан да обезбеди Добављачу опште податке о свим одељењима Општинске 

управе општине Бајина Башта као и врстама улазне и излазне документације одељења, ови 

подаци ће служити за иницијално креирање базе система. Наручилац је дужан да обезбеди 

и приступ серверском систему на ком се налазе база података система ради сервисних 

интервенција. 

Наручилац је обавезан да одреди једно лице које ће бити задужено за контакт и 

комуникацију између Добављача и Наручиоца. Наручилац је у обавези да обезбеди сталну 

интернет конекцију за даљински приступ стручном особљу Добављача. Добављач ће ову 

везу користити искључиво за инсталацију измена на систему за аутоматизацију 

канцеларијског пословања а о томе ће обавештавати Наручиоца.  

Члан 3. 

Наручилац је одговоран за одржавање рачунарске опреме и системског софтвера, 

стручност особа које користе програмску опрему као и за квалитет и техничку исправност 

рачунара на којима ће се инсталирати софтвер за аутоматизацију канцеларијског 

пословања.  
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Наручилац је такође одговоран за базу података везану за софтверску опрему у смислу 

исправности уноса података, заштите од злоупотребе и заштите од губљења. 

Члан 4 

Наручилац ће Добављача у писменој форми (допис, емаил) обавештавати о свим 

евентуалним неправилностима у раду система за аутоматизацију канцеларијског 

пословања које захтевају интервенцију у циљу превазилажења неправилности у раду. 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 5 

Добављач се обавезује да ће информисати Наручиоца о свим изменама које настану на 

систему за аутоматизацију канцеларијског пословања услед унапређења функционалности. 

Добављач ће наведене измене (нове верзије у складу са лиценцним уговором, патцхеви, 

упдате...) у најкраћем могућем року инсталирати код Наручиоца електронским путем, а 

уколико то није могуће, директно на локацији Наручиоца. Добављач је дужан да систем за 

аутоматизацију канцеларијског пословања одржава за све време трајања овог уговора, 

односно до евентуалног раскида уговора од стране Наручиоца или Добављача. Под 

одржавањем система за аутоматизацију канцеларијског пословања подразумева се: 

•Инсталација клијентског софтвера и серверских компоненти 

•Kреирање базе за потребе корисника 

•Обука корисника за коришћење и управљање система за аутоматизацију канцеларијског 

пословања 

•Мониторинг и унапређење рада модула за репрограм дуга 

•Надзор рада и извештавање о активностима на бази и евентуалним проблемима 

•Дијагностиковање и отклањање проблема у раду 

•Анализа индикатора перформанси и проблематичних упита 

•Оптимизација компоненти 

•Израда сигурносних копија 

•Одржавање и управљање подацима у бази 

•Kонтинуираност у раду 

•Праћење лог записа 

•Завођење докумената и њихово скенирање и похрањивање у електронском облику 

•Kласификација докумената по врстама и организацоним јединицама, 

•Евиденција радних тока и задатака запослених, 

•Генерисање дневних и периодичних извештаја 

•Пратеће евиденције рада запослехих 

•Додавање неограниченог броја корисника у оквиру самог програма, 

•Kреирање корисника по припадајућим организационим јединицама. 

Члан 6 

Обавезе Добављача специфициране у Члану 5. овог Уговора обухваћене су ценом датом у 

члану 9. Уговора, док се све остале услуге које захтевају додатно ангажовање Добављача 
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накнадно уговарају. Накнада за додатно ангажовање Добављача се формира на основу 

броја потребних програмер сати за реализацију захтева а према важећем ценовнику 

програмер сата Добављача. 

Члан 7 

Помоћ корисницима у решавању текућих проблема и отклањање застоја ће се првенствено 

вршити електронским путем или телефонски а у случају немогућности да се проблем реши 

на тај начин, интервенцијом Добављача на локацији Наручиоца. Интервенција на лицу 

места ће се, зависно од хитности извршити најкасније у року од два радна дана 

(Понедељак-Петак, 7-15h) од момента пријаве проблема.  

Члан 8 

Добављач се обавезује да ће чувати пословну тајну о пословању Наручиоца везану за 

податке који настају коришћењем система за аутоматизацију канцеларијског из овог 

Уговора, као и све друге податке до којих дође у току инсталације или одржавања, 

Добављач неће ни на који начин податке везане за система за аутоматизацију 

канцеларијског учинити доступним за трећа лица. Све евентуалне интервенције на 

подацима ће се обавити на лицу места, изузев ако се не договори другачије са овлашћеним 

лицем Наручиоца. Добављач не сноси никакву одговоност за заштиту података којима 

рукују запослени код Наручиоца у смислу изношења, давања на увид трећим лицима, 

злоупотребе, заштите података од губљења и слично. 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 9 

Овај уговор постаје активан од тренутка потписивања обе стране и има важност до 

тренутка раскида од стране Наручиоца или Добављача.  

Уколико Добављач из било којих разлога иницира раскид овог уговора, обавезан је да 

Наручиоцу пружа редовну техничку подршку најмање 3 (три) месеца након обавештења о 

раскиду уговора. 

Накнада Добављачу за извршење посла по овом уговору износи _________________ дин.  

+ ПДВ, месечно, односно _________________ хиљада динара + ПДВ, за период од 12 

месеци. 

Добављач задржава право прекида техничке подршке по овом уговору, уколико Наручилац 

има заостала плаћања према Добављачу у периоду дужем од 45 дана. 

Обавезе по овом уговору које доспевају у наредној 2023. буџетској години биће 

реализоване највише до износа средстава која ће им за ту намену бити одобрена у 2023. 

години. 

Наручилац задржава право да динамику уплате средстава усклађује са ликвидним 

могућностима буџета општине Бајина Башта. 
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ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 10 

Измене и допуне овог уговора уговорне стране ће вршити путем писаног Анекса. За сва 

питања која нису регулисана овим уговором примењиваће се важеће одредбе Закона о 

облигационим односима  и Закона о ауторским и сродним правима Републике Србије. 

Члан 11 

Сва спорна питања која проистекну из овог Уговора, уговорне стране ће решавати 

споразумно, а ако до споразума не дође уговара се надлежност Привредног суда у Ужицу. 

Члан 12 

Овај уговор је сачињен у четири истоветна примерка од којих свака уговорена страна 

задржава по два примерка. 

 

 Наручилац:  Добављач: 

 

М.П. ________________________ М.П. ________________________ 

 начелник 

Зорка Радоичић 

  

 


