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1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 
 

1) ПОДАЦИ О НАРУЧИОЦУ 
Назив: Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду  
Адреса: Булевар цара Лазара 1, 21000 Нови Сад 
Лице овлашћено за потписивање уговора: др Марија Бодрожа Соларов, директор 
Матични број: 08865485 
Порески идентификациони број: 104743019  
Интернет страница: www.fins.uns.ac.rs   
Текући рачун број: 840-156743-58 
Код банке: Управа за трезор 
 

 
2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 
Предмет јавне набавке добра: Обнављање ЛИЦЕНЦЕ за антивирус програм  
Врста поступка јавне набавке: јавна набавка мале вредности  
Циљ поступка: закључење уговора о јавној набавци 
Назив из општег речника набавке: Антивирусни програмски пакет 
Ознака из општег речника набавке: 48761000 
Број предмета јавне набавке: 27-6/2020 
 
 
3) КОНТАКТ ОСОБА 
Зденка Марковић, службеник за јавне набавке 
Телефон: 021/ 485-3774 

Еmail:zdenka.markovic@fins.uns.ac.rs 
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2. ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА, у предмету јавне набавке добра: Обнављање 

ЛИЦЕНЦЕ за антивирус програм, број 27-6/2020 
 
Предмет јавне набавке је Обнављање Лиценце за антивирус програм 
Sophos Endpoint Protection Advanced – 120 ком на период од 3 године 
са следећим спецификацијама 

 

 Centralno upravljanje i administriranje rešenja iz jedinstvene konzole – upravljanje 
windows, Mac, linux i virtualizovanim računarima, 

 Centralizovano ažuriranje antivirusnih i ostalih definicija, 

 Centralizovano upravljanje nadogradnjom softvera, 

 Centralizovana konzola koja omogućuje uvid u status svih računara u mreži i po potrebi 
reinstalaciju softvera (nove verzije), dezinfekciju zaraženih računara kao i onih kod kojih je 
na neki način zaustavljeno ažuriranje, 

 Mogućnost centralizovanog direktnog uklanjanja detektovanih pretnji, bez posebnog 
lokalnog pokretanja skeniranja zaštićenog računara. Uklanjanje pretnji podrazumeva 
uklanjanje,blokiranje ili autorizaciju virusa, crva, trojanaca, adware, spyware i PUA softvera 
(Potencijalno Neželjenih Aplikacija), 

 Mogućnost prikaza stanja i događaja na radnim stanicama u realnom vremenu, kao i 
mogućnost praćenja i izveštavanja o pojavi virusa i drugim bitnim događajima na sistemu 
kao i akcijama koje su usledile nakon detekcije virusa ili drugih događaja, 

 Mogućnost kreiranja sumarnih izveštaja iz iste kontrolne konzole kojom se administrira 
antivirusno rešenje, 

 Funkcionalnost automatske sinhronizacije sa Microsoft Active Directory servisima, 
omogućavajući automatsko dodavanje računara u kontrolnu konzolu odmah po dodavanju 
računara u aktivni direktorijum kao i automatsku implementaciju zaštite, 

 Mogućnost postavljanja distribuirane arhitekture sa redistributivnim serverima za antivirus i 
antispyware rešenje, 

 Mogućnost da se poslovi administracije mogu raspodeliti na najmanje 5 korisnika sa 
različitim administrativnim pravima (Role Based Administration), 

 Komunikacija između serverske i klijentske komponente softvera vrši se kriptovanim putem, 

 Rešenje je potpuno transparentno za krajnjeg korisnika sa mogućnošću definisanja poruka 
upozorenja po želji sistem administratora, 

 Pravo na automatsko preuzimanje definicija sa Web stranica proizvođača preko servera ili 
svakog računara ponaosob, 

 Podešavanje intervala update-a sa mogućim izabranim minimalnim vremenom update-a od 
5 minuta, 

 Inkrementalno osvežavanje virus i spyware definicija, 

 Omogućavanje minimizacije protoka koji koristi antivirus program pri svom update-u kao i 
podešavanje prioriteta pri svom download-u, 

 Rešenje omogućava In-the-cloud tehnologiju pružanja zaštite od najnovijih pretnji bez 
potrebe za update-a i blokiranje pristupa zlonamernim web sajtovima (Live Protection), 

 Antivirus program ne narušava proces rada radnih stanica u smislu da performanse radne 
stanice ili servera, 

 Rešenje pruža HIPS funkcionalnost (Host Intrusion Prevention System) aktivno 
nadgledajući procese i proaktivno sprečavajući sumnjivo ponašanje procesa, 

 Rešenje ima mogućnost analize i praćenja ponašanja sumnjivih, a nepoznatih pretnji, pre i 
nakon njihovog izvršenja, 

 Rešenje ima mogućnost indentifikacije i zaustavljanja komunikacije zaraženih radnih 
stanica sa kompromitovanim serverima (Malicious traffic Detection), 

 Rešenje mora da omogućuje selektivno dopuštanje ili blokiranje legitimnih programa koji 
utiču na propusnost mreže, dostupnost sistema i produktivnost korisnika ( Application 
Control) uz pomoć predefinisanih kategorija aplikacija (minimalno 50 kategorija), 
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 Rešenje pruža mogućnost definisanja zabrane izvršavanja nedozvoljenih aplikacija, 

 Mogućnost blokiranja izvršavanja definisanih zabranjenih aplikacija, 

 Kontrola izvršavanja pojedinačnih aplikacija (IM, P2P, Torrent, VoIP,...), i definisanja 
zabrane pokretanja istih i sličnih aplikacija, 

 Rešenje poseduje mogućnost kreiranja belih lista (whitelist) dozvoljenih aplikacija, kao i 
kreiranja crnih lista (blacklist) aplikacija, 

 Rešenje poseduje mogućnost dinamičkog skeniranja aplikacija i kreiranje dinamičkih belih 
lista (Dynamic whitelist) dozvoljenih aplikacija radi lakše administracije sistema, 

 Rešenje omogućava praćenje prenosa osetljivih podataka ( lični podaci, matični brojevi, 
brojevi bankarskih računa i kartica i sl.) na eksterne uređaje i putem drugih aplikacija, 
koristeći opsežnu globalnu listu osetljivih definicija podataka, koje isporučuje i ažurira sam 
proizvođač softvera ( Data Loss Prevention ). 

 Mogućnost i ručnog dodavanja definicija tipova podataka, 

 Mogućnost samoučenja korisnika tako što će ga obavestiti da je njegov postupak u sukobu 
sa politikom kompanije i omogućiti mu da po potrebi izvrši sam autorizaciju postupka ili ga 
prekine na vreme, 

 Rešenje omogućava kontrolu korišćenja prenosnih uređaja za snimanje dodelom odobrenja 

 pojedinim uređajima, dodatnom enkripcijom uređaja ili dozvolom samo čitanju, rešenje 
takođe mora da kontroliše modeme i bežične mrežne protokole (Device Control), 

 Mogućnost WEB zaštite krajnjeg korisnika unutar i izvan kompanijske mreže u istom obimu 
i sa istim stepenom sigurnosti (web skriptovi, kontrola pristupa sajtovima prema 
kategorijama, kako na lošim tako i na legitimnim sajtovima). 

 Rešenje mora da omogući URL kontrolu Web saobraćaja bez obzira na vrstu browsera koji 
se koristi (podrška za Internet Eexplorer, Firefox, Safari, Chrome i Opera), 

 Rešenje omogućava filtraciju Web saobraćaja sa predefinisanim kategorijama 
neodgovarajućih sadržaja i sa mogućnošću da se odobri, zabrani ili upozori pristup 
korisniku ili grupi korisnika, i detaljne izveštaje po korisnicima, 

 Rešenje omogućava centralizovanu kontrolu statusa sigurnosnih zakrpa operativnih 
sistema i za desetinu najpoznatijih softverskih proizvođača kod krajnjeg korisnika u mreži 
(Patch menadžment). 

 Mora da ima ugrađeno izveštavanje prema prioritetima ažuriranja. 

 Mogućnost automatskog prilagođavanja radne stanice u zavisnosti od lokacije na kojoj se 
nalazi, kako za samu lokaciju sa koje će skunuti nova ažuriranja, tako i za podešavanja 
klijentskog firewall (jedna konfiguracija za matičnu mrežu, druga za gostujuću mrežu), 

 Rešenje podržava integraciju sa Microsoft Exchange serverom u cilju skeniranja dolaznog, 
odlaznog i internog mail saobraćaja na viruse, crve, trojance, adware i spyware softver, 

 Rešenje omogućava serversku AntiSpam zaštitu koja uključuje URL analizu i heurističku 
proveru, 

 Rešenje poseduje Web bazirani spam karantin za krajnjeg korisnika, koji podržava 
integraciju sa ActiveDirectory, 

 Rešenje omogućava skeniranje e-mail saobraćaja u realnom vremenu uz mogućnost 
skeniranje datoteka, 

 Rešenje poseduje Antivirusnu zaštitu za mail server na nivou zaštite baze mail-ova sa 
skeniranjem i dezinfekcijom postojećih mail-ova u bazi, 

 Rešenje ima podršku za korišćenje višestrukih black/white listi u sklopu AntiSpam zaštite, 

 Rešenje uključuje i mogućnost prava korišćenja antivirusnog softvera bez funkcionalnih 
ograničenja i u istom broju za potrebe korišćenja na drugim uređajima koje koriste 
zaposleni, u skladu sa naknadnim pisanim zahtevom Naručioca, radi povećanja nivoa 
sigurnosti 
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3.   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ И УПУТСТВО КАКО СЕ 

ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 
 

   
1. 

     

 
ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

за учешће из члана 75. Закона о 
јавним набавкама 

 Упутство како се  доказује испуњеност услова  
Доказивање испуњености обавезних услова за 
правна лица као понуђача, за предузетнике као 
понуђаче и за физичка лица као понуђаче 

 
   
1.1 

Да је регистрован код надлежног 
органа, односно да је уписан у 
одговарајући регистар  
 
Члан 75. став 1. тачка 1. Закона о 
јавним набавкама  

 

- Правно лице - извод из регистра Агенције за 
привредне регистре односно извод из регистра 
надлежног суда односно полицијске управе 
- Предузетник - извод из регистра Агенције за 
привредне регистре или извод из одговарајућег 
регистра 
- Физичко лице - /  

 
  
1.2. 

 Да понуђач и његов законски 
заступник није  осуђиван за: 
 
1. неко  од кривичних дела као члан 
организоване криминалне  групе,  
2. кривична дела  против привреде, 
3. кривична дела  против животне 
средине, 
4. кривично дело против примања и 
давања мита  и  
5. кривично дело преваре  
 
 Члан 75. став 1. тачка 2. Закона о 
јавним набавкама 
 

Као доказ прилаже се: 
1. За правно лице као понуђача 
  - Извод из казнене евиденције, односно 
уверење основног суда  на чијем је подручју 
седиште домаћег правног лица, односно 
представништва или огранка страног правног 
лица 
- Извод из казнене евиденције Посебног 
одељења за организовани криминал Вишег суда 
у Београду   
2. За законског  заступника правног лица 
Извод из казнене евиденције надлежне 
полицијске управе Министарства унутрашњих 
послова да лице није осуђивано за неко од 
наведених кривичних дела (захтев за издавање 
се може поднети према месту рођења или према 
месту пребивалишта) 
 3. За предузетника као понуђача 
 Извод из казнене евиденције, односно уверење  
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да лице није осуђивано за 
неко од наведених  кривичних дела  (захтев за 
издавање се може поднети према месту  рођења 
или према месту пребивалишта) 
4. За физичко лице као понуђача 
Извод из казнене евиденције, односно уверење  
надлежне полицијске управе Министарства 
унутрашњих послова да лице није осуђивано за 
неко од наведених кривичних дела  (захтев за 
издавање се може поднети према месту рођења 
или према месту пребивалишта). 
 
Докази који се прилажу по одредбама ове тачке 
не могу бити старији од два месеца пре 
отварања понуда 
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1.3. 

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  
 
 
Члан 75. став 1. тачка 4. Закона о 
јавним набавкама 

Као доказ подносилац понуде прилаже : 
1. Уверење Пореске управе Министарства 
финансија Републике Србије да је измирио 
доспеле порезе и доприносе 
2. Уверење Пореске управе јединице локалне 
самоуправе да је измирио обавезе по основну 
изворних локалних јавних  прихода  

 или  потврда надлежног органа да се понуђач  
налази у поступку приватизације. 

Докази који се прилажу не могу бити старији 
од два месеца пре отварања понуда  

     
 
   
1.4 

Да понуђач има важећу дозволу 
надлежног органа  за обављање 
делатности  из предмета јавне 
набавке, ако је таква дозвола 
предвиђена посебним прописом 
 
Члан 75. став 1. тачка 5. Закона о 
јавним набавкама 

/ 
 
 
 

1.5 Понуђач је дужан да при састављању 
понуде изричито наведе да је поштовао 
обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да 
нема забрану обављања делатности 
која је на снази у време подношења 
понуде  
(члан 75. став 2. Закона). 

Попуњен Образац изјаве (Образац 13) 

 
 
 2. 

ДОДАТНИ УСЛОВИ 
за учешће из члана 76. Закона о 

јавним набавкама 

Упутство како се доказује испуњеност услова  
Доказивање испуњености додатних услова за 
правна лица као понуђаче и за предузетнике као 
понуђаче 

2.1 Да понуђач располаже неопходним 
пословним капацитетом, и то: 
2.1.1. да понуђач поседује следеће 
сертификате ISO:9001, ISO:27001 
2.1.2. да је понуђач овлашћени 
партнер произвођача решења за 
територију Републике Србије 

Доказ:  
 
2.1.1. копије важећих сертификата ISO:9001, 
ISO:27001 
2.1.2. Овлашћење/сертификат или неки други 
документ издат од произвођача или његовог 
заступника за територију Републике Србије, којом 
се доказује да понуђач има статус овлашћеног 
партнера произвођача за територију Републике 
Србије, насловљен на Понуђача и предметну јавну 
набавку. 

2.2 Да понуђач располаже неопходним 
кадровским капацитетом, и то: 
2.2.1. да понуђач има најмање 1 
запослено или ангажовано лице тзв. 
систем инжењера, која поседују 
сертификат „Certified Engineer“ или 
одговарајућег ранга. 

Доказ: 
 
2.2.1.   
- Уговор о раду и копија пријаве - одјаве на 
обавезно социјално осигурање издате од 
надлежног Фонда ПИО (образац М или М3А), којом 
се потврђује да је лице запослено код 
понуђача; 
- У случају да је лице ангажовано по другом основу 
у складу са важећим Законом о раду, 



 

Конк. док. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Обнављање антивирус лиценце              Страна 8 од 29 
 

доставити Уговор по основу којег је лице 
ангажовано; 
- Копија важећих Потврда/сертификата „ Certified 
Engineer“. 

 
Упутство за доказивање испуњености обавезних и додатних услова из члана 75. и 
члана 76. Закона о јавним набавкама: 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама, испуњеност обавезних 
услова из члана 75. - за тачке 1), 2), 3) и 4), доказује се  достављањем ОБРАСЦА 
ИЗЈАВЕ О ИСПУЊАВАЊУ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ за понуђача као и за све учеснике у 
заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача (попуњен, потписан и 
оверен печатом) 

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

лица сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 

 
НАЧИН ДОСТАВЉАЊА ДОКАЗА  

1. Достављање доказа за подизвођаче: 
За подизвођаче, доказе о испуњености обавезних услова из  члана 75. Закона о 
јавним набавкама, прилаже понуђач. Ово се односи и на додатне услове које 
наручилац тражи у предмету ове јавне набавке од подизвођача. 

2. Достављање доказа за понуђаче из групе понуђача: 
Доказе за све понуђаче из групе понуђача доставља члан групе који споразумом буде 
одређен за носиоца посла, односно који ће поднети понуду и који ће заступати групу 
понуђача пред наручиоцем. 

3. Понуђач уз понуду може прилажити доказе о испуњености услова у неовереним 
копијама. Наручилац ће пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од 
понуђача чија је понуда, на основу извештаја Комисије за јавне набавке, оцењена као 
најповољнија, да достави нa увид оригинал или оверену фотокопију свих или 
појединих доказа у примереном року од 5 (пет) дана. Ако понуђач не достави доказе у 
наведеном року, Наручилац ће његову понуду одбитикао неприхватљиву. 

4. Уколико је доказ о испуњености услова у електронском документу, понуђач доставља 
копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се 
уређује електронски документ. 

5. Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су 
документи којима понуђач доказује испуњнеост услова издати од стране надлежних 
органа те државе. Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за 
подношење понуда, због тога што она до тренутка подношења понуда нису могла 
бити издата по прописима државе у којој понуђач има седиште, и уколико уз понуду 
приложи одговарајући доказ за то, наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно 
достави тражена документа у примереном року. Ако се у држави у којој понуђач има 
седиште не издају документа из члана 77. Закона о јавним набавкама, понуђач може 
уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном одговорношћу, 
оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или другим 
надлежним органом те државе. 

6. Понуђач, односно добављач (понуђач са којим је закључен уговор) дужан је да без 
одлагања писмено обавести наручиоца о било каквој промени у вези са испуњености 
услова из поступка предметне јавне набавке који наступе до доношења одлуке, 
односно до закључивања уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и 
да је документује на прописани начин. 
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ОБАВЕЗЕ ПОНУЂАЧА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА 
РАДУ, ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ  
Понуђач доказује да примењује и поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о 
заштити на раду, запошљавању, условима рада, заштити животне средине и права 
интелектуалне својине: 

1) Достављањем ОБРАСЦА ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО ОБАВЕЗЕ КОЈЕ 
ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА или  
Сачињавањем изјаве у којој се изричито наводи:  
а) је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине;  

 б) гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не 
морају да доставе доказ из члана 75. став 1. тачка 1. до тачке 4, који су јавно доступни на 
интернет страници Агенције за привредне регистре – Регистар понуђача. 
 

4.   УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 

1. ЈЕЗИК У ПОСТУПКУ 
Понуда, као и сва документација која се односи на понуду, мора бити састављена на 
српском језику. 
 

2. ОБАВЕЗНА САДРЖИНА ПОНУДЕ 
Понуђачи достављају понуде у складу са конкурсном документацијом и захтеваним 
условима Наручиоца: 

 ОБРАЗАЦ ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА (попуњен, потписан и оверен печатом) 

 ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ (попуњен, потписан и оверен печатом)  

 ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ (попуњен, потписан и оверен печатом) 

 МОДЕЛ УГОВОРА (попуњен, потписан и оверен печатом)  

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ (попуњен, потписан и оверен 
печатом)  

 Понуђачи су дужни да попуне ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ ДА ЈЕ ПОНУЂАЧ ПОШТОВАО 
ОБАВЕЗЕ КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА (попуњен, потписан и 
оверен печатом), или да сачине и приложе изјаву у којој изричито наводе:  
а) да су поштовали обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду,  запошљавању и условима рада и заштити животне средине 
б) да понуђач гарантује да је ималац права интелектуалне својине (уколико је то 
случај) 
Накнаду за коришћење патента, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица сноси понуђач. 

 ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА 

 СПОРАЗУМ О ЗАЈЕДНИЧКОМ ИЗВРШЕЊУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (достављају само 
понуђачи који подносе заједничку понуду) 
 

Напомена: ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ не представља обавезну садржину 
понуде, а понуђач може као саставни део понуде да достави попуњен, потписан од стране 
овлашћеног лица понуђача и печатом оверен.  

 
3. ИЗРАДА ПОНУДЕ 
Понуда се попуњава читко и неизбрисивим мастилом. Понуде морају бити у целини 

припремљене у складу са Законом о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 
14/15 и 68/15), позивом за подношење понуда и конкурсном документацијом.  

Понуђач доставља понуду у писаном облику.  
Понуда се подноси на обрасцима садржаним у конкурсној документацији.  
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Обрасце дате у конкурсној документацији, односно податке који морају да буду њихов 
саставни део, понуђачи попуњавају читко, а овлашћено лице понуђача исте потписује и 
оверава печатом.  

Све стране образаца који се састоје из више страна и све стране модела уговора  
морају бити попуњене, на српском језику, јасне и недвосмислене, док последња страна мора 
бити оверена печатом и потписана од стране одговорног лица понуђача.  

Наручилац прихвата и факсимил уместо својеручног потписа одговорног лица 
понуђача, у свему у складу са овим упутством и упутством датим на самим обрасцима.   

Потписивањем понуде понуђач се изјашњава да је у потпуности разумео и прихватио 
све услове из конкурсне документације.  

Евентуалне грешке настале приликом попуњавања образаца из конкурсне 
документације и исправљене коректором или рукописом, морају се оверити печатом и 
потписом одговорног лица. 
 

4. НАЧИН И РОК ДОСТАВЕ ПОНУДА 
Понуђач подноси понуду у затвореној коверти или кутији, затворену на начин да се 

приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити да се први пут отвара, непосредно 
предавањем на шалтер број 4 наручуоца, или поштом на адресу Наручиоца: Научни 
институт за прехрамбене технологије у Новом Саду, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад, са 
назнаком: „Понуда за јавну набавку број 27-6/2020: Обнављање ЛИЦЕНЦЕ за антивирус 
програм – НЕ ОТВАРАЈ!” 

Такође, обавезно је навести назив и адресу понуђача, особу за контакт и број 
телефона и email за контакт. 

Понуда се сматра благовременом ако је наручилац исту примио до 30.03.2020. 
године до 10:00 часова. 

Неблаговременом понудом ће се сматрати она понуда коју је наручилац примио 
након истека рока за подношење понуда. Неблаговремене понуде наручилац ће, по 
окончању поступка отварања понуда, вратити неотворене понуђачу са назнаком да су 
поднете неблаговремено. 
 

5. ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 
Отварање понуда ће се обавити јавно, по истеку рока за подношење понуда, дана 

30.03.2020. године у 11:00 часова, на адреси наручиоца: Научни институт за прехрамбене 
технологије, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад, соба 122/1. 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересовано лице.  
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени 

представници понуђача.  
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и 

оверено печатом) за учествовање у отварању понуда. 
 

6. ИЗМЕНА, ДОПУНА И ОПОЗИВ ПОНУДЕ 
У складу са чланом 87. став 6. Закона о јавним набавкама, понуђач може у року за 

подношење понуде да измени, допуни или опозове своју понуду. Измена, допуна или 
повлачење понуде је пуноважно ако наручилац прими допуну понуде, измењену понуду или 
обавештење о опозиву понуде пре истека рока за подношење понуда.  

Измена, допуна или опозив понуде се врши на начин одређен за подношење понуде, 
непосредно код наручиоца, или путем поште на адресу Наручиоца: Научни институт за 
прехрамбене технологије, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад, са назнаком: „ИЗМЕНА или 
ДОПУНА или ПОВЛАЧЕЊЕ ПОНУДЕ за јавну набавку број 27-6/2020: Обнављање 
ЛИЦЕНЦЕ за антивирус програм – НЕ ОТВАРАЈ!”.  

Понуда се не може допунити, изменити или опозвати након истека рока за 
подношење понуда.  
 

7. ОБЈАШЊЕЊА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
Све додатне информације или појашњења у вези са припремањем понуде, 

заинтересована лица могу тражиту и у писаном облику и то најкасније 5 (пет) дана пре 
истека рока за подношење понуда.  
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Сва комуникација у поступку јавне набавке врши се писаним путем на начин одређен 
чланом 20. Закона о јавним набавкама.  

Наручилац ће у року од три дана од дана пријема захтева писаним путем одговорити 
заинтересованом лицу, као и свим осталим лицима за која наручилац има сазнања да су 
узела учешће у предметном поступку јавне набавке преузимањем конкурсне документације, 
уз истовремену обавезу објављивања информације на Порталу Управе за јавне набавке и 
на својој интернет страници www.novibeograd.rs.    

Питања је потребно упутити на адресу наручиоца: Научни институт за прехрамбене 
технологије, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад, са назнаком: „за јавну набавку број 27-
6/2020”, или послати факсом на број 021/450-730 или електронском поштом на адресу 
zdenka.markovic@fins.uns.ac.rs 

Тражење додатних информација и појашњења телефоном, у вези са конкурсном 
документацијом и припремом понуде, није дозвољено.  

 
8. ИЗМЕНА И ДОПУНА КОНКУРСНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ  
У било ком моменту, пре крајњег рока за подношење понуда, наручилац може, било 

на сопствену иницијативу или као одговор на питање тражен од стране заинтересованог 
лица, да измени или допуни конкурсну документацију.  

Тако формулисане измене или допуне ће бити објављене на Порталу Управе за јавне 
набавке и на интернет страници наручиоца. Наручилац ће, уколико наступе услови из члана 
63. став 5. Закона о јавним набавкама, продужити рок за подношење понуда и објавити 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда на Порталу Управе за јавне набавке и 
интернет страници наручиоца.  

У случају продужења рока за отварање понуда, сва права и обавезе наручиоца и 
понуђача које су подлегале претходном крајњем року за подношење понуда, подлегаће и 
продуженом крајњем року за подношење понуда. 

Препорука наручиоца је да се редовно проверава Портал Управе за јавне набавке 
и/или интернет страница наручиоца како би понуђач био упознат са свим евентуалним 
изменама и допунама конкурсне документације. 
 

9. ЦЕНА  
Понуђач је дужан да у обрасцу понуде наведе укупну цену у динарима без ПДВ-а и са 

ПДВ-ом.  
У обрасцу структуре цене, понуђач је дужан да наведе цене у динарима по свим 

траженим позицијама.  
Укупна понуђена цена (збир цена по јединици мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-

ом исказана у обрасцу понуде, мора бити иста као укупна понуђена цена (збир цена по 
јединици мере) у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом исказана у реакпитулацији Обрасца 
понуде.  

Наручилац може да одбије понуду због неуобичајено ниске цене. Неуобичајено ниска 
цена у смислу Закона о јавним набавкама је понуђена цена која значајно одступа у односу 
на тржишно упоредиву цену и изазива сумњу у могућност извршења јавне набавке у складу 
са понуђеним условима.  

Ако наручилац оцени да понуда садржи неуобичајено ниску цену захтеваће од 
понуђача детаљно образложење свих њених саставних делова које сматра меродавним, у 
свему према члану 92. Закона о јавним набавкама.  

 
10. НАЧИН ПЛАЋАЊА 
Уговорена цена биће исплаћивана добављачу сукцесивно, месечно у року не дужем 

од 45 (четрдесет и пет) дана од дана пријема рачуна, без рекламације за испоручена добра, 
за претходни месец. Фактура мора садржати исказану цену добра, обрачунски период као и 
исказану цену посебно уговорених услуга. 

Добављач доставља фактуре наручиоцу путем поште или предајом код наручиоца 4 у 
згради Научни институт за прехрамбене технологије, Булевар цара Лазара 1, Нови Сад, са 
обавезном назнаком 27-6/2020.  

 
11. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ  ОБЕЗБЕЂЕЊА 

http://www.novibeograd.rs/
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Као финансијску гаранцију за добро и квалитетно извршење уговорене обавезе, понуђач је 
обавезан да достави наручиоцу Бланко соло меницу регистровану у Регистру Народне 
банке Србије, потписану од стране лица овлашћеног за заступање понуђача, са печатом 
понуђача уз коју се доставља једнократно менично овлашћење да се меница може попунити 
у износу од 10% од динарске вредности уговора (без ПДВ). 
Понуђач је у случају да његова понуда буде изабрана као најповољнија, дужан да уз 
одговарајућу меницу достави и:  

 Менично овлашћење прописно сачињено, потписано и оверено овлашћење 
наручиоцу за попуњавање и подношење одговарајуће менице надлежној банци у 
циљу наплате;  

 Фотокопију Картона депонованих потписа 

 Фотокопију извода из Регистра привредних друштава - Агенције за привредне 
регистре 

 Фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 
понуђача) 

 Фотокопију Захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, 
као доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије 

Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење уговорне обавезе у случају да 
изабрани понуђач не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.  

Меница као гаранција за добро извршење посла траје десет дана дуже од истека рока за 
коначно извршење уговора. 
 

12. МЕСТО ИСПОРУКЕ ДОБАРА 
Место испоруке добара у Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду. 

 
13. ПЕРИОД  ЗА КОЈИ СЕ ЗАКЉУЧУЈЕ УГОВОР  
Овај уговор се закључује на период од 3 (три) године од дана потписивања уговора.  

 
14. ВАЖНОСТ ПОНУДЕ  
Рок важења понуде износи 90 дана од дана јавног 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 не може мењати 

понуду. 
 

15. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова 

припремања понуде. 
Трошкове припремања и подношења понуде сноси искључиво Понуђач и не може 

тражити од Наручиоца накнаду трошкова.  
У случају обуставе поступка јавне набавке из разлога који су на страни Наручиоца, 

Наручилац ће понуђачу надокнадити трошкове прибављања средства обезбеђења, под 
условом да је Понуђач тражио надокнаду тих трошкова у својој понуди.  
 

16. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ  
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. Наручилац је дужан да одбије све понуде које су поднете супротно 
забрани из чл. 87. ст. 4 Закона о јавним набавкама. 

Понуђач је дужан да за подизвођача достави доказе о испуњености обавезних услова 
из члана 75. став 1. тачка 1) – 4) Закона о јавним набавкама, а доказ о испуњености услова 
из чл. 75. ст. 1. тачка 5) Закона о јавним набавкама за део набавке који ће извршити преко 
подизвођача. 

Понуђач је дужан да у Обрасцу понуде наведе да ли ће извршење предметне 
набавке, делимично поверити подизвођачу и дужан је да у Обрасцу понуде наведе све 
тражене податке за подизвођача, као и проценат укупне вредности набавке који ће поверити 
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подизвођачу, а који не може бити већи од 50% и део предмета набавке који ће извршити 
преко подизвођача. Уколико уговор између Наручиоца и понуђача буде закључен, тај 
подизвођач ће бити наведен у уговору.  

Све остале обрасце у понуди и уговор са Наручиоцем, без обзира на број 
подизвођача, попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. Понуђач у потпуности 
одговара за извршење уговореног посла наручиоцу, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. 
 

17. ПОДНОШЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ  
Понуду може поднети и група понуђача.  
Понуђач које је поднео понуду самостално не може истовремено учествовати у 

заједничкој понуди, нити исто лице може учествовати у више заједничких понуда.  
Уколико понуду подноси група понуђача, у Обрасцу понуде потребно је навести све 

учеснике у заједничкој понуди.  
Сваки учесник у заједничкој понуди мора испуњавати услове из члана 75. став 1. 

тачкe 1-4. Закона о јавним набавкама. 
У складу са чланом 81. став 4. Закона о јавним набавкама, саставни део заједничке 

понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу, обавезују на 
извршење јавне набавке.  

 
Споразум о заједничком извршењу обавезно садржи податке о:  

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем и 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора. 
Понуђачи који подносе заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу.  
 

18. ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ОД СТРАНЕ ЗАДРУГЕ  
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. 
 
19. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА  
Подношење понуде са варијантама није дозвољено.  

 
20. КРИТЕРИЈУМ ЗА ОЦЕНУ ПОНУДА  
Наручилац ће донети одлуку о додели уговора након што спроведе оцењивање понуда 

применом критеријума НАЈНИЖА ПОНУЂЕНА ЦЕНА, уколико су испуњени сви услови 
наведени у Конкурсној документацији. 
 

21. КРИТЕРИЈУМ НА ОСНОВУ КОГА ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ ДОДЕЛУ УГОВОРА 
У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ ПОНУђЕНОМ 
ЦЕНОМ 
Критеријум на основу кога ће наручилац извршити доделу уговора у ситуацији када 

постоје две или више понуда са истом понуђеном ценом јесте моменат доставе понуде, тј. 
као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који је раније доставио понуду. 
 

22. ПОНУДА ДОМАЋЕГ ПОНУЂАЧА 
У складу са чланом 86. Закона о јавним набавкама, у случају примене критеријума 

најниже понуђене цене, а у ситуацији када постоје понуде понуђача који нуде добра домаћег 
порекла и понуде домаћег и страног понуђача који пружају услуге или изводе радове, 
наручилац мора изабрати понуду домаћег понуђача под условом да његова понуђена цена 
није већа од 5 % у односу на нaјнижу понуђену цену страног понуђача.  



 

Конк. док. ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ – Обнављање антивирус лиценце              Страна 14 од 29 
 

 
23. СТРУЧНА ОЦЕНА ПОНУДА  
Након спроведене стручне оцене понуда, биће вредноване само понуде које су предате 

благовремено и које у потпуности испуњавају све захтеве из конкурсне документације, тј. 
понуде које су одговарајуће и прихватљиве.  
Неодговарајуће понуде се неће даље разматрати, већ ће бити одбијене.  

 Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року 
одређеном у позиву за подношење понуда 

 Одговарајућа понуда је понуда која је благовремена и за коју је утврђено да потпуно 
испуњава све услове из техничке спецификације 

 Прихватљива понуда је понуда која је благовремена, коју наручилац није одбио због 
битних недостатака, која је одговарајућа, која не ограничава нити условљава права 
наручиоца или обавезе понуђача и која не прелази износ процењене вредности јавне 
набавке. 

 
РАЗЛОЗИ ЗА ОДБИЈАЊЕ ПОНУДЕ  
Понуда ће бити одбијена:  

1) уколико није благовремена 
2) уколико поседује битне недостатке 
3) уколико није одговарајућа 
4) уколико ограничава права наручиоца 
5) уколико условљава права наручиоца 
6) уколико ограничава обавезе понуђача 
7) уколико прелази процењену вредност јавне набавке 

 
БИТНИ НЕДОСТАЦИ ПОНУДЕ СУ:  

1) уколико понуђач не докаже да испуњава обавезне услове за учешће 
2) уколико понуђач не докаже да испуњава додатне услове за учешће 
3) уколико понуђач није доставио тражено средство обезбеђења 
4) уколико је понуђени рок важења понуде краћи од прописаног 
5) уколико понуда садржи неке друге недостатке због којих није могуће утврдити стварну 

садржину понуде или није могуће упоредити је са другим понудама 
 

24. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА, КОНТРОЛА И ДОПУШТЕНЕ ИСПРАВКЕ  
Наручилац може да захтева од Понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 

прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
Понуђача, односно његовог подизвођача.  

Захтев за објашњење и одговор на овај захтев биће у писаној форми и њиме се не смеју 
тражити, нудити или дозволити промене у понуди.  

Наручилац не може да захтева, дозволи или понуди промену елемената понуде који су 
од значаја за примену критеријума за доделу уговора, односно промену којом би се понуда 
која је неодговарајућа или неприхватљива учинила одговарајућом односно прихватљивом, 
осим ако другачије не произилази из природе поступка јавне набавке.  

Наручилац може, уз сагласност Понуђача, да изврши исправке рачунских грешака 
уочених приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања понуда. 

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.  
 

25. НЕГАТИВНЕ РЕФЕРЕНЦЕ  
Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ да је понуђач у претходне три године у 
поступку јавне набавке:  

1) поступио супротно забрани из чл. 23. Закона о јавним набавкама  
2) учинио повреду конкуренције 
3) доставио неистините податке у понуди или без оправданих разлога одбио да закључи 

уговор о јавној набавци, након што му је уговор додељен 
4) одбио да достави доказе и средства обезбеђења на шта се у понуди обавезао.  
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Наручилац ће одбити понуду уколико поседује доказ у складу са чланом 82. став 3. Закона о 
јавним набавкама, који потврђује да понуђач није испуњавао своје обавезе по раније 
закљученим уговорима о јавним набавкама који су се односили на исти предмет набавке, за 
период од претходне три године.  
Наручилац може одбити понуду ако поседује доказ из члана 82. став 3. тачка 1. Закона о 
јавним набавкама који се односи на поступак или уговор који је закључио и други наручилац 
ако је предмет јавне набавке истоврстан.  
У складу са чланом 83. став 11. Закона о јавним набавкама, наручилац ће понуду понуђача 
који је на списку негативних референци Управе за јавне набавке одбити као неприхватљиву 
ако је предмет јавне набавке истоврстан предмету за који је понуђач добио негативну 
референцу.  
 

26. ОБАВЕШТАВАЊЕ ПОНУЂАЧА О РЕЗУЛТАТИМА ПОСТУПКА  
Оквирни рок за доношење одлуке о додели уговора је 10 дана од дана отварања 

понуда.  
 

27. ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА  
Наручилац је дужан да уговор о јавној набавци достави понуђачу којем је додељен 

уговор у року од 8 (осам) дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту 
права из члана 149. Закона о јавним набавкама.  

У складу са чланом 112. став 2. тачка 5. Закона о јавним набавкама, уколико је поднета 
само једна понуда, Наручилац може закључити уговор и пре истека рока за подношење 
захтева за заштиту права.  

Наручилац ће изабраног Понуђача благовремено обавестити о настанку законских 
услова за потписивање уговора (одмах по настанку услова, односно по протеку рока за 
подношење захтева за заштиту права) и позвати га да приступи закључењу уговора.  

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. 
 
РАЗЛОЗИ ЗБОГ КОЈИХ СЕ МОЖЕ ОДУСТАТИ ОД ДОДЕЛЕ УГОВОРА:  

1) Наручилац задржава право да обустави поступак у складу са чланом 109. став 1. 
Закона о јавним набавкама 

2) Наручилац може да обустави поступак јавне набавке у складу са чланом 109. став 2. 
Закона о јавним набавкама, из објективних и доказивих разлога који се нису могли 
предвидети у време покретања поступка и који онемогућавају да се започети 
поступак оконча, односно услед којих је престала потреба наручиоца за предметном 
набавком због чега се неће понављати у току исте буџетске године, односно у 
наредних 6 (шест) месеци.  

 
28. ЗАШТИТА ПРАВА ПОНУЂАЧА  

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

сваке радње наручиоца.  
Захтев за заштиту права којим се оспорава врста поступка, садржина позива за 

подношење понуда, конкурсна документација сматра се благовременим у овом поступку ако 
је примљен од стране наручиоца најкасније 3 (три) дана пре истека рока за подношење 
понуда. Овај захтев за заштиту права има за последицу застој рока за подношење понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора, као и одлуке о обустави поступка рок за 
подношење захтева за заштиту права је 5 дана од дана пријема одлуке о додели уговора 
односно о обустави поступка јавне набавке. 

 Достављање захтева за заштиту права 
Захтев за заштиту права доставља се непосредно, предајом на шалтеру 4 писарнице 

наручиоца који је дужан да да потврду подносиоцу захтева за заштиту права да је примио 
захтев за заштиту права. 

Захтев за заштиту права може се предати електронским путем и путем факса, а 
наручилац је дужан да потврди пријем о захтеву за заштиту права. 
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Захтев за заштиту права подноси се наручиоцу, а копија се истовремено доставља 
Републичкој комисији. 

Приликом подношења захтева за заштиту права понуђач је дужан да уплати таксу од 
60.000,00 динара на жиро рачун број: 840-742221843-57, позив на број 97 50-016 (JНМВ 27-
6/2020), „Републичка административна такса“, у корист Буџета Републике Србије. 

За све што није посебно прецизирано овом конкурсном документацијом, важи 
Закон о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15). 
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5. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ у предмету јавне набавке добра: 
Обнављање ЛИЦЕНЦЕ за антивирус програм, број 27-6/2020 

 

Назив понуђача  

Адреса  

Матични број  

Порески идентификациони број  

Број телефона  

Број телефакса  

Еmail адреса  

Број текућег рачуна и назив банке  

Директор  

Лице за контакт  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
 

 
 
У _______________, дана _______________                                     Одговорно лице понуђача 
 
 

                                                                                                 ___________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                 М.П. 
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6. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ у предмету јавне набавке добра: 
Обнављање ЛИЦЕНЦЕ за антивирус програм, број 27-6/2020 

 
 

Назив подизвођача  

Адреса  

Матични број  

Порески идентификациони број  

Број телефона  

Број телефакса  

Еmail адреса  

Број текућег рачуна и назив банке  

Директор  

Лице за контакт  

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 
 
 
 
У _______________, дана _______________                                     Одговорно лице понуђача 
 
 

                                                                                                 ___________________________ 
 
 
УПУТСТВО: 
Попуњавају само они понуђачи који наступају са подизвођачем, а у случају већег броја 
подизвођача у групи, понуђач мора овај образац фотокопирати и попуњен приложити за 
сваког подизвођача. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  М.П. 
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7. ПОДАЦИ О  УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ  

 

Назив: 
 
 
 

Адреса и седиште: 
 
 
 

Матични број: 
 
 
 

 ПИБ: 
 

Овлашћено лице: 
 

Особа за контакт: 
 
 
 

Е-mail: 
 

Телефон: 
 
 
 

Телефакс: 
 
 
 

Број рачуна и назив банке: 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 
Напомена:  
Табелу ПОДАЦИ О  УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ попуњавају само они понуђачи 
који подносе заједничку понуду.Уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од 
места предвиђених у табели, потребно је да се овај образац копира у оном броју 
примерака колико има учесника у заједничкој понуди, да се попуни и достави за сваког 
учесника појединачно. 
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8. СТРУКТУРА ЦЕНЕ  

 
у предмету јавне набавке добра: Обнављање ЛИЦЕНЦЕ за антивирус програм, број 27-6/2020 

 

 

Ред
ни 

број 
Услуга Количина 

Цена по комаду 
без ПДВ 

Цена по 
комаду са ПДВ 

Укупна 
вредност без 

ПДВ-а  

(3х4) 

Укупна 
вредност са 

ПДВ-ом (3х5) 

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 

1. 
Обнављање Лиценце за антивирус програм 

Sophos Endpoint Protection Advanced  
120     

Укупно 1 + 2 + 3    

 

* Предмет набавке се односи на период од 3 године. 
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9. ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 
 у предмету јавне набавке добра: Обнављање ЛИЦЕНЦЕ за антивирус програм, број 27-
6/2020, дајемо понуду број _______________  од _______________ којом се обавезујемо да 
квалитетно испоручимо добра која су предмет набавке, у складу са наведеним условима из 
конкурсне документације, поштујући све важеће прописе и стандарде, на следећи начин:  
 

Понуду даје понуђач 
(Пословно име понуђача или скраћени назив из 
одговарајућег регистра) 

 

Понуђач наступа на следећи начин 
 

а) самостално   

б) са подизвођачем (број подизвођача ________) 

в) заједничка понуда (број учесника ________) 

Понуђач је извршење јавне набавке 
поверио подизвођачу/или подизвођачима 

 

Подизвођачу ће бити поверен проценат од укупне вредности набавке:  
(који не може бити већи од 50%) (Навести проценат од укупне вредности јавне набавке које ће 
извршити подизвођач. Ако у понуди не учествује подизвођач колона се дијагонално прецртава) 

 
________% 

 

Подизвођач ће предмет јавне набавке 
извршити у делу:  
(Навести део набавке које ће извршити подизвођач. Ако 
у понуди не учествује подизвођач колона се дијагонално 
прецртава) 

 
 
 
 

Заједничку понуду подноси група 
понуђача: 
(уколико се подноси заједничка понуда):  

 

Укупан износ понуде  
(из обрасца Структура цене) 

Без 
ПДВ 

 

Са 
ПДВ 

 

Рок испоруке (не може бити дужи од 10 
дана) 

______ (дана) 

Гарантни рок за исправност лиценци за 
antivirus, antispyware и anti-adware 
програма 
(не може бити краћи од 3 године од дана 
закључења уговора) 

 
 
______ (година) 

Важење понуде: 90 дана од дана отварања понуда 
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10. МОДЕЛ УГОВОРА 
 

У  Г  О  В  О  Р 
o јавној набавци добра - Обнављање ЛИЦЕНЦЕ за антивирус програм 

 
Закључен између: 
 
1. Научни институт за прехрамбене технологије у Новом Саду са седиштем у Новом 
Саду, Булевар цара Лазара 1, ПИБ 104743019, матични број 08865485, коју заступа др 
Марија Бодрожа Соларов, директор (у даљем тексту: Наручилац) и 
 
2. _______________________________________, са седиштем у _______________, улица 
____________________, ПИБ __________, матични број __________, број текућег рачуна 
_______________________, код банке ______________________ које заступа 
_________________________, директор (у даљем тексту Добављач) 
(уколико је поднета заједничка понуда, навести тражене податке за сваког члана групе 
понуђача) 
 
члан групе 
____________________________________, са седиштем у _____________________,  улица 
___________________________, ПИБ _________________, матични број ____________, кога 
заступа директор ___________________________________; 
 
члан групе 
____________________________________, са седиштем у _____________________,  улица 
___________________________, ПИБ _________________, матични број ____________, кога 
заступа директор ___________________________________ 

 
Напомена: Уговорну страну попуњава понуђач који подноси самосталну понуду, понуду са подизвођачем или 
члан групе који ће бити носилац посла или понуђач који ће у име групе понуђача потписати уговор. 

 
Уговорне стране сагласно констатују да је за набавку добра: спроведен поступак 

јавне набавке мале вредности, покренут Одлуком број 27-6/2020-1 од 18.03.2020. године.   
 

Члан 1. 
 

            Предмет уговора је набавка  добра: 
- Обнављање Лиценце за антивирус програм Sophos Endpoint Protection Advanced – 
120 ком 
 

Члан  2. 

Добављач је дужан да добро из члана 1. Уговора испоручи наручиоцу у року од 
__________ дана од дана закључења Уговора, у оригиналној верзији, инсталира уз 
неопходну техничку документацију у електронској форми која, по важећим прописима прати 
исту и која у свему одговара захтеву наручиоца датом у конкурсној документацији и 
прихваћеној понуди добављача број _______ од ___________ 2020. године, а која је 
саставни део овог Уговора.  

Испорука се врши електронским путем у корисничкој форми јединственог имена и 
лозинке. Испорука и инсталација опреме извршиће се у згради Научног института за 
прехрамбене технологије у Новом Саду,Булевар цара Лазара 1, о  трошку добављача. 

 
Члан 3. 

Наручилац стиче право да користи antivirus програм Sophos Endpoint Protection 
Advanced, моментом пријема добра из тачке 1. Уговора, а Добављач се обавезује да 
Наручиоцу у истом моменту достави кориснички и активациони кључ.        
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Члан 4. 

Добављач гарантује Наручиоцу да је на законит начин стекао право да му прода 
добро које је предмет Уговора, као и да у целости сноси одговорност у том погледу, која 
укључује и одговорност за накнаду штете. 

 
Члан 5. 

Наручилац не сме користити, мењати, интерпретирати, репродуковати нити 
преносити права на коришћење програма или копија ових програма. 

 Наручилац може софтвере користити само на начин који  је у складу са овим 
Уговором и одредбама закона о ауторским правима  и интелектуалног власништва. 
 

Члан 6.  
Добављач је дужан да у моменту закључења овог уговора достави Наручиоцу, као 

финансијско обезбеђење за добро извршење посла, једну бланко соло меницу неопозиву, 
безусловну, наплативу на први позив, односно без права приговора за добро извршење 
уговора, у висини од 10% вредности понуде без ПДВ-а, што износи укупно 
____________________  динара, заједно са пратећим документима: 

 Менично овлашћење - потписано и оверено 

 фотокопију Картона депонованих потписа 

 фотокопију извода из Регистра привредних друштава;  

 фотокопију ОП обрасца (обрасца са навођењем лица овлашћених за заступање 
понуђача);  

 фотокопију захтева за регистрацију менице, овереног од стране пословне банке, као 
доказ да је меница регистрована у Регистру Народне банке Србије.  
Рок важења менице је 10 дана од дана престанка важења овог уговора. 
Наручилац ће уновчити меницу за добро извршење уговорне обавезе у случају да 

изабрани понуђач не извршава уговорене обавезе на начин предвиђен Уговором.  
Меница као гаранција за добро извршење посла траје десет дана дуже од истека рока за 

коначно извршење уговора. 
 

Члан 7.  

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико Добављач 
не извршaва преузете уговорне обавезе у роковима и на начин прописан Уговором.  
 
 

Члан  8 
 Овај уговор је закључен на износ од ______________ динара без ПДВ-а, односно 
__________________ динара са ПДВ-ом.  
 

Члан  9. 
   

Наручилац се обавезује да укупни износ од  _________________ динара без ПДВ, 
односно ______________________ динара са ПДВ, плати у року до 45 дана од дана пријема 
фактуре и пријема добара без рекламације, уплатом на текући рачун добављача бр. 
___________________________, код банке __________________________. 

Добављач доставља фактуру наручиоцу путем поште или предајом на писарници 
Наручиоца, Нови Сад, Булевар цара Лазара 1, са обавезном назнаком „ЈН 27-6/2020“. 

Исплата по фактури се може извршити само ако наручилац нема рекламацију на 
примљено добро. 

У случају да наручилац поднесе рекламацију на примљено добро рок за плаћање 
почиње да тече од дана кад се рекламација отклони по одредбама овог уговора.   

Јединичне цене из усвојене понуде су непромењиве. 
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Члан  10. 

Добављач даје гаранцију за исправност лиценци за antivirus програм Sophos Endpoint 
Protection Advanced у трајању од  ______________. 

У року из претходног става Добављач је дужан да поступа по рекламацији Наручиоца  
о свом трошку одмах а најдаље у року од 2 часа по пријему рекламације. 

Испоручилац се обавезује да Наручиоцу омогући 24 часовну бесплатну техничку 
подршку изласком на лице места, путем електронске  поште или телефоном, као и директну 
техничку подршку од произвођача софтвера, електронском поштом и телефоном. 

 
Члан 11. 

 Уговор се закључује на период од 3 (три) године, почев од дана закључења Уговора. 
Уговор се сматра закљученим када га потпишу законски заступници уговорних страна 

или од њих овлашћена лица и добављач преда инструмент финансијског обезбеђења из чл. 
6. Уговора. 
 

Члан 12. 

Уговор може бити раскинут сагласном вољом уговорних страна.  
Свака од уговорних страна може једнострано раскинути уговор у случају када друга 

страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе. 
О раскиду уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 

уговорну страну. Уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 15 (петнаест) дана од 
дана пријема писменог обавештења о раскиду уговора друге уговорне стране. 

 
Члан 13. 

На све односе уговорних страна који могу настати поводом овог Уговора, а нису 
регулисани Уговором, примењиваће се одредбе Закона о облигационим односима. 
 

Члан 14. 

Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 
надлежан је Привредни суд у Новом Саду. 

 
Члан 15. 

Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих 2 (два) задржава 
добављач, а 4 (четири) наручилац. 

    
 
 
 
 
УПУТСТВО: 
 
 
 
 

1. Модел уговора је потребно попунити, оверити печатом и потписати од стране 
одговорног лица 

2. Ако у јавној набавци учествују подизвођачи, у тачки 3. наводе се називи подизвођача 
3. Ако се у предмету јавне набавке даје заједничка понуда, уговор потписују сви учесници 

заједничке понуде, а у тачки 4. наводе се имена учесника  заједничке понуде 
4. Модел уговора се попуњава траженим подацима на празним цртама, потписује и 

оверава печатом 

 
 
 

НАРУЧИЛАЦ 
ИНСТИТУТ 

 

__________________ 
др Марија Бодрожа Соларов, директор 

 

ДОБАВЉАЧ 

 

Назив добављача:  

 

Име директора: 

 

_______________ 
Потпис и печат 
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11. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

У складу са чл. 26. и 61. став 4. тачка 9. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), у предмету јавне набавке добра: Обнављање 
ЛИЦЕНЦЕ за антивирус програм, број 27-6/2020, понуђач  
 
______________________________________________________________________________ 

(име и адреса понуђача ) 
 
 
под пуном материјалном и кривичном одговорношћу изјављује да је своју понуду број 

______________ од _______________ поднео независно без договора са другим понуђачима 

и заинтересованим лицима. 

 

 
 
У _______________, дана _______________                                      Одговорно лице понуђача 
 
 
 

                                                                                     ___________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                  М.П. 
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12. ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 
у предмету јавне набавке добра Обнављање ЛИЦЕНЦЕ за антивирус програм, број 27-
6/2020, прилажемо следећу структуру трошкова насталих приликом припреме понуде: 

  
Понуђач: 
 
  

(пун назив, адреса и матични број понуђача) 

 

Ред. 
бр. 

ВРСТА ТРОШКОВА 
ИЗНОС  

(у динарима) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

УКУПНО: 

 

 

 
 

 
Укупан износ трошкова за припрему понуде износи:_________________ са ПДВ-ом. 
 
   
 
У _______________, дана _______________                                    Одговорно лице понуђача 
 
 
 

                                                                                                 ___________________________ 
 
 
 
 
 
УПУТСТВО: 
Понуђач попуњава образац подацима о трошковима које има приликом израде понуде. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   М.П. 
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13.  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗАКОНА  
 
 
у предмету јавне набавке добра: Обнављање ЛИЦЕНЦЕ за антивирус програм, број 27-
6/2020 понуђач  

 
 

______________________________________________________________________________ 
(име и адреса понуђача ) 

 
 
изјављује под пуном материјалном и кривичном одговорношћу да  

а) је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада и заштити животне средине;  

 б) гарантује да нема забрану обављања делатности која је на снази у време 
подношења понуде. 
 
 
 
У _______________, дана _______________                                                                                           
 

   Одговорно лице понуђача 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

          М.П. 
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14. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА УТВРЂЕНИХ ЧЛАНОМ 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ 
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОНУЂАЧА 

 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћено 
лице понуђача дајем следећу  

 

И З Ј А В У  

 

Понуђач _____________________________________________ из _________________,  

Адреса: ______________________________________, Матични број: ______________,  

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку добра 
– Обнављање ЛИЦЕНЦЕ за антивирус програм, број 27-6/2020 и то да:  

1) да је регистрован код надлежног органа 
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;  

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4)  да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом. 
 
 

Датум:       Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

___________________                                        М.П.  ___________________________ 

 
 
 
 
 
 
 

Напомена:  

Уколико понуду подноси група понуђача, овај образац потписује и печатом оверава 
понуђач који је одређен као носилац посла групе понуђача.  

Уколико понуду подноси група понуђача, потребно је да се наведени образац Изјаве 
фотокопира у довољном броју примерака и попуни за сваког члана групе понуђача (као и 
за носиоца посла групе понуђача). 

У случају заједничке понуде, сваки понуђач учесник у заједничкој понуди мора испуњавати 
услове под редним бројевима 1, 2, 3 и 4 
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15. ИЗЈАВА О ИСПУЊЕНОСТИ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ 
НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ ЗА ПОДИЗВОЂАЧА  
 
 

У складу са чланом 77. став 4. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 
124/12, 14/15 и 68/15), под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као овлашћена 
лица понуђача и подизвођача, дајемо следећу  

 

И З Ј А В У  

 

Подизвођач ___________________________________________ из _________________,  

Адреса: ______________________________________, Матични број: ______________,  

испуњава све обавезне услове утврђене конкурсном документацијом за јавну набавку добра 
– Обнављање ЛИЦЕНЦЕ за антивирус програм, број 27-6/2020 и то да:  

1) да је регистрован код надлежног органа 
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;  

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима 
Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној територији 

4) да има важећу дозволу надлежног органа за обављање делатности која је предмет 
јавне набавке, ако је таква дозвола предвиђена посебним прописом 
 
 
 

Датум:         Потпис овлашћеног лица понуђача  

 

___________________                                        М.П.  ___________________________ 

    

 
 

 

 

 

 

 

Напомена:  

Уколико понуђач делимично извршење набавке поверава подизвођачу, дужан је да за 
подизвођача достави од стране и понуђача и подизвођача попуњен, потписан и печатима 
оверен овај образац Изјаве.  

Уколико понуђач наступа са више подизвођача, овај образац Изјаве фотокопирати за 
сваког подизвођача. 

 
 
 
 
 
 


