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На основу чл. 32. и 61. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС” бр. 124/2012, 14/15 и 

68/15, у даљем тексту: Закон), чл. 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне 

документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова 

(„Сл. гласник РС” бр. 86/15), а у вези са Одлуком о покретању отвореног поступка јавне 

набавке бр. 404-02-700035/2020-02 од 04.07.2019. године, Комисија за јавну набавку 

образована Решењем бр.404-02-00035/1/2020-02 од 18.05.2020. године, припремила је: 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

 

за отворени поступак јавне набавке добра Софтверски/хардверски систем за обезбеђивање 

континуитета и опоравак резервне копије података имплементацијом на примарној и 

секундарној локацији за потребе Министарства заштите животне средине 

 

 

Конкурсна документација садржи: 

 

Поглавље

/Образац 

Назив поглавља/Образац Стр. 

I Општи подаци о јавној набавци 3 

II Техничке карактеристике (опис) предмета набавке  4 

III Услови за учешће у поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона 

и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

7 

IV Критеријуми за доделу уговора 11 

V Обрасци који чине саставни део понуде 12 

VI Модел уговора  
 

20 

VII Изјава за достављање менице  24 

VIII Образац референтне листе  25 

IX Образац референтне потврде  26 

X Упутство понуђачима како да сачине понуду 27 
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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ: 

 

 

1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца: Министарство заштите животне 

средине, Немањина 22-26, Београд,www.ekologija.gov.rs. 

 

2. Спроводи се отворени поступак у складу са чланом 32. Закона о јавним набавкама. 

 

3. Предмет јавне набавке је набавка добра - Софтверски/хардверски систем за 

обезбеђивање континуитета и опоравак резервне копије података 

имплементацијом на примарној и секундарној локацији за потребе Министарства 

заштите животне средине .              

      Назив и ознака из општег речника набавки: 72212710 - услуге израде софтвера за 

сигурносно копирање (bekap) или повраћај оштећених података; 

72212732 - услуге израде софтвера за сигурност података. 

 

4. Јавна набавка се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 

 

5. Контакт особe: Владан Којанић и Наташа Бараћ  

vladan.kojanic@ekologija.gov.rs; natasa.barac@ekologija.gov.rs  

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ekologija.gov.rs/
mailto:vladan.kojanic@ekologija.gov.rs
mailto:natasa.barac@ekologija.gov.rs
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II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (ОПИС) ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ 

 

Спроводи се јавна набавка добра- Софтверски/хардверски систем за обезбеђивање 

континуитета и опоравак резервне копије података имплементацијом на примарној и 

секундарној локацији за потребе Министарства заштите животне средине . 

 

Министарство заштите животне средине користи ИТ инфраструктуру на три 

централне локације, које су међусобно повезане, а на две локације се налазе дата центри, и 

то централни дата центар и помоћни дата центар. Примарни дата центар је сертификован 

по Tier2 стандарду и поседује резерни систем за неометани рад. 

Министарство заштите животне средине поседује систем за чување података на 

примарној локацији реномираног светског произвођача Commvault. Систем се састоји од 

сервера, сториџа, траке за бекап као и лиценци за креирање резервних копија филе система, 

апплицатион система као и енд-поинт уређаја. 

Постојећи систем је потребно унапредити на начин да се на примарној локацији и на 

секундарној локацији реализује систем високе доступности како би се подаци које 

министарство поседује тренутно синхронизовали и на резервној локацији и како би били 

доступни за коришћење и у случајевима да дође до отказа у раду примарне локације. 

Будући Интегрисани систем за чување података треба да поседује напредну 

архитектуру, како би се смањили оперативни трошкови, који се огледају у потрошњи 

електричне енергије, смањеној дисипацији као и у заузмању простора у орману. 

Опис захтева 

Интегрисани систем за чување података и опоравак резервне копије података на 

примарној и секундарној локацији треба да подржава креирање приватног клауда, како би 

се повећала прилагодљивост, еластичност, доступност, скалабилност за локалне податке и 

апликације, како би се извршила аутоматизација сервиса, омогућило самопослуживање и 

реализовао жељени SLA, како би се омогућила скалабилност уз предвидљиве перформансе, 

како би се елиминисали силоси података, како би се испунили стандарди у погледу чувања 

података сходно усвојеном Акту о информационој безбедности и како би се 

инфраструктура у потпуности применила за имплементацију Закона о заштити података 

личности сходно одговарајућим прописима ЕУ ГДПР. 

Основни захтеви Интегрисани систем за чување података и опоравак резервне копије 

података на примарној и секундарној локацији: 

- Треба да подржава физичка и виртуална окружења, хетерогене оперативне системе 

у оквиру јединствене платформе; 

- Треба да поседује један графички административни интерфејс којим се може 

управљати свим функционалностима и који омогућава извештавање, нотификацију 

у циљу поједностављања администрације и управљања целокупним системом; 

- Потребно је да постоји подршка за интеграцију и контролисање стораге snapshotova 

за све водеће светске произвођаче сториџ и тапе системе. Интеграција подразумева 

аутоматско креирање snapshot-ова, копирање података са snapshot-а на резервни 

медиј и коришћење snapshot-а за ресторе података уз интеграцију са апликацијама 

Microsoft Office 365, Microsoft Exchange Online, Microsoft SharePoint Online, 

Microsoft SQL Server, Microsoft Active Directory; 
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- Потребно је да поседује могућност надоградње лиценцама за end-point edge backup, 

са администрацијом кроз јединствену конзолу; 

- Потребно је да поседује могућност Data Loss Prevention, што подразумева 

енкрипцију података и удаљено брисање података (remote wipe-out); 

- Потребно је да поседује могућност енкрипције података, дедупликације на извору 

или одредишту, репликацију података, синтетички мод; 

- Потребно је да се систем на централној локацији састоји од минимално три нода, 

укупног капацитета 48TB raw (прошириво до 144TB), 12 x 4TB, 512n, hot-plug, 

3.5inch, M.2 flash 450GB, NVMe PCIe capacity 6TB, memory 384GB DDR4, 6xIntel 

Xeon Silver 4108 8C, 12x10GbE, 6x1GbE3, 3x1GbE iRMC, Commvault HS Software, 

16GB Dual Port PCIe FC HBA, 3x1Rack Unit, 2xhot-plug power supply 450W; 

- Потребно је да се систем на резервној локацији састоји од минимално 24ТБ  rаw, 

дискови типа SAS, 12GB/s, M.2 flash 150GB, SATA SSD 960GB, Memory 96GB 

DDR4, 2xIntel Xeon Silver 4108 8C, 16 корова, Chipset Intel C624,  2x10GbE Dual Port 

PCIe, MS Win 2016, 1Rack Unit, 2xhot plug power supply 450W, CMVT command 

center, CLI, easy setup wizard; 

- Потребно је да поседује могућност репликације података на секундарну локацију; 

- Потребно је да поседује подршку за ОСТ; 

- Потребно је да поседује подршку за https конекцију између удаљених клијената и 

сервера (успостава везе кроз одговарајући proxy сервер ради подизања нивоа 

безбедности везе); 

- Систем треба да омогући SSO (single sign-on) пријаву корисника на веб конзолу; 

- Потребно је да омогући да клијенти кроз свој налог на конзоли могу сами да врше 

повраћај (restore) докумената/фолдера, као и да сами подешавају који 

документи/фодлери ће бити чувани; 

- Потребно је да поседује могућност надоградње на multi-cloud окружење; 

- Потребно је да поседује подршку за software defined storage solutions и hyperscale; 

- Потребно је да има могућност имплементације GDPR Compliance (Consent, Data 

Portability, Right to be forgotter, Data breach notification, Personal Data). 

Додатни захтеви за Интегрисани систем за чување података и опоравак резервне 

копије података на примарној и секундарној локацији: 

- Решење треба да има могућност даљег проширења на сервисе информатион 

манагемент; 

- Data resiliency (аналитика над подацима, информатион asset dashboard, data 

restoration у току сајбер напада, подршка за eDiscovery, Scalability); 

- Могућност проширења решења у оквиру исте платформе за архивирање мејлова (MS 

Exchange) како би се на оптималан начин искористили примарни и секундарни 

сториџ, то јест како би се оптимизовало премештање то јест манипулација подацима, 

и то на додатни сториџ, tape или на cloud; 

- Могућност имплементације индексирања и претраге података; 

- Могућност испуњавања релеватних захтева који проистичу из Закона о 

информационој безбедности („Службени гласник РС“ бр. 6/16, 94/17). 
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У оквиру пројекта Интегрисани систем за чување података и опоравак резервне 

копије података на примарној и секундарној локацији потребно је да се: 

- Изврши испорука захтеваног система; 

- Изврши инсталације система; 

- Изрши миграција постојећег система/лиценци на новуспостављени систем; Изрши 

upgrade лиценци и то са додатном лиценцом од Commvault 1TB Complete Backup and 

Recovery; 

- Изврши повезивање постојећег система за чување резервне копије података на траке, 

тзв off-site бекап; 

- Изврши иницијализација и пуштање у рад система за чување резервних копија 

података на траке; 

- Изврши обука за коришћење система за два администратора у трајању од седам дана; 

- Изврши успешан тест опоравка комплетног система и података, за случај ванредне 

околности (упад у информациони систем, компромитација података, закључавање 

података од стране нападача, тзв. Ransomware); 

- Израде упутства за рад администратора; 

- Израда процедуре за повраћај/опоравак података на сваком нивоу; 

- Подршка у раду, сервисна подршка; 

- Израда compliance reporta сагласности са постојећим актом информационе 

безбедости; 

- Саветовање у погледу побољшања перформанси система. 

          Место испоруке: Министарство заштите животрне средине. 

Рок за извршење предмета набавке (испоруку опреме, физичко асемблирање 

испорученог хардвера, повезивање, имплементација, пуштање у рад и комплетна 

интеграција свих компонената система у Дата центру Наручиоца, а уједно и комплетно 

успостављање бекуп сериса Наручиоца): Максимално 60 дана од дана обострано 

потписаног Уговора.  

Квантитативни и квалитативни пријем предмета набавке врши се записнички у 

присуству представника Понуђача и Наручиоца. Наручилац и Добављач ће након успешног 

извршења предмета набавке записнички констатовати пријем добара. У случају утврђених 

недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, Наручилац ће сачинити 

Записник о рекламацији. Добављач се обавезује да поступи по рекламацији, односнода исте 

отклони/замени другим добром, најкасније у року од 7 (седам) дана од пријаве квара. 

  

Гаранција на понуђени хардвер и софтвер (лиценце): минимум 36 (тридесетшест) 

месеци произвођачке гаранције.  

У случају констатоване несиправности у раду система, рок за довођење система у 

исправно стање 24 сатa од пријаве квара.  

Рок за отклањање квара/недостатка на опреми у гарантном року: Максимум 7 (седам) 

дана од дана пријаве квара. 

 

         Место и датум                                                               Потпис овлашћеног лица  

 

    _________________                                                            _____________________ 

                                                                                 (обавезно потписати) 
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ (члан 75. и 76. ЗЈН) И 

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

 

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

услове за учешће, дефинисане чланом 75. ЗЈН, а испуњеност обавезних услова за учешће 

у поступку предметне јавне набавке, понуђач доказује на начин дефинисан у следећој 

табели, и то: 
 

 

Р.бр 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА ОБЕ ПАРТИЈЕ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

Да је регистрован код надлежног органа, 

односно уписан у одговарајући регистар (чл. 75. 

ст. 1. тач. 1) ЗЈН: 

 

Правна лица: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, 

односно извод из регистра надлежног 

привредног суда;  

Предузетници: Извод из регистра 

Агенције за привредне регистре, 

односно извод из одговарајућег 

регистра. 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Да он и његов законски заступник није осуђиван 

за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није 

осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, 

кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре (чл. 75. ст. 1. тач. 2) 

ЗЈН): 

 

Правна лица: 1) Извод из казнене 

евиденције, односно уверењe основног 

суда на чијем подручју се налази 

седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којим се 

потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против 

привреде, кривична дела против 

животне средине, кривично дело 

примања или давања мита, кривично 

дело преваре. Напомена: Уколико 

уверење Основног суда не обухвата 

податке из казнене евиденције за 

кривична дела која су у надлежности 

редовног кривичног одељења Вишег 

суда, потребно је поред уверења 

Основног суда доставити И УВЕРЕЊЕ 

ВИШЕГ СУДА на чијем подручју је 

седиште домаћег правног лица, 

односно седиште представништва или 

огранка страног правног лица, којом се 

потврђује да правно лице није 

осуђивано за кривична дела против 

привреде и кривично дело примања 

мита; 2) Извод из казнене евиденције 

Посебног одељења за организовани 

криминал Вишег суда у Београду, 

којим се потврђује да правно лице није 
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осуђивано за неко од кривичних дела 

организованог криминала; 3) Извод из 

казнене евиденције, односно уверење 

надлежне полицијске управе МУП-а, 

којим се потврђује да законски 

заступник понуђача није осуђиван за 

кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне 

средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре и 

неко од кривичних дела организованог 

криминала (захтев се може поднети 

према месту рођења или према месту 

пребивалишта законског заступника). 

Уколико понуђач има више зсконских 

заступника дужан је да достави доказ за 

сваког од њих.  

Предузетници и физичка лица: Извод 

из казнене евиденције, односно 

уверење надлежне полицијске управе 

МУП-а, којим се потврђује да 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 (захтев се може 

поднети према месту рођења или према 

месту пребивалишта). 

Докази не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

 

3. 

 

 

 

Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге 

јавне дажбине у складу са прописима Републике 

Србије или стране државе када има седиште на 

њеној територији (чл. 75. ст. 1. тач. 4) ЗЈН): 

 

Уверење Пореске управе 

Министарства финансија да је измирио 

доспеле порезе и доприносе и уверење 

надлежне управе локалне самоуправе 

да је измирио обавезе по основу 

изворних локалних јавних прихода или 

потврду надлежног органа да се 

понуђач налази у поступку 

приватизације.  

Докази не могу бити старији од два 

месеца пре отварања понуда. 

 

4. 

Да је поштовао обавезе које произлазе из 

важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити 

животне средине, као и да нема забрану 

обављања делатности која је на снази у време 

подношења понуде (чл. 75. ст. 2. ЗЈН). 

ИЗЈАВА (Образац 5. у поглављу V ове 

конкурсне документације) којом 

понуђач под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу потврђује да 

испуњава ове услове  
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ДОДАТНИ УСЛОВИ 

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

за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане овом конкурсном документацијом, а 

испуњеност додатних услова понуђач доказује на начин дефинисан у наредној табели, и то: 

 
Р.бр. ДОДАТНИ УСЛОВИ НАЧИН ДОКАЗИВАЊА 

 

 

 

1. 

 Да располаже кадровским 

капацитетом, и то:  

Да Понуђач има запослена или радно 

ангажована најмање:  

- 3 извршиоца са сертификатом 

Commvault Technical Sales Professional 

CVTSP20 којим се доказује да су 

прошли курсеве и положили 

одговарајуће испите и поседују 

потребна техничка и продајна знања 

софтверског решења и  

1 извршиоца са сертификатом 

Commvault Solution Architect 

Certification CVSA19 којим се доказује 

да је  прошла курс и положила 

одговарајући испит и поседује потребна 

знања у области архитектуре и 

пројектовања софтверског решења. 
 

-  Фотокпије важећих сертификата, 

издатих од стране произвођача понуђене 

опреме на српском или енглеском језику 

(за 3 извршиоца са сертификатом 

Commvault Technical Sales Professional 

CVTSP20) и за 1 извршиоца са 

сертификатом Commvault Solution 

Architect Certification CVSA19 )  

За запослене - фотокопију закљученог 

уговора о раду и фотокопију М обрасца 

За радно ангажовано лице  -фотокопију 

уговора о делу, о допунском раду, о 

привременим и повременим пословима  

У случају да понуђач подноси понуду 

са подизвођачем, овај доказ не треба 

доставити за подизвођача.  Уколико 

понуду подноси група понуђача овај 

доказ испуњавају заједно, односно 

онај члан из групе који испуњава 

тражени услов. 

2. Да располаже пословним 

капацитетом, и то: 

а) Понуђач у моменту подношења 

понуде има ауторизацију-потврду од 

стране произвођача или представништва 

произвођача за територију Републике 

Србије да је овлашћен за продају и 

имплементацију софтверског решења . 

б) Да је понуђач у претходне 5 године 

(2015/16/17/18/19) реализовао најмање 

1 пројекат продаје и имплементације 

понуђеног софтверског решења за 

најмање 300 корисника. 

  

 

Доказ:  
a) Ауторизација - потврда произвођача 

/представништва произвођача, 

насловљена на наручиоца, која се 

односи на предметну јавну набавку.  

  

 

б)Образац Референтне листе – Обазац 

VIII конкурсне документације 

попуњен и потписан  и Образац 

референтне потврде – Образац IX 

конкурсне документације попуњен и 

потписан. 
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III-a УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА 

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке 

наведних у табеларном приказу обавезних услова под редним бројем 1, 2, 3 и 4., понуђач 

доказује се достављањем доказа како је наведено у табели за обавезне услове.  

Понуђачи који су регистровани у Регистру понуђача који води Агенција за 

привредне регистре нису дужни да достављају доказе о испуњености услова из члана 75. 

став 1. тачке 1) до 4) ЗЈН, сходно чл. 78. ЗЈН, али су дужни да у понуди доставе податке о 

интернет страници на којој се може видети регистрација или да доставе копију Решења о 

упису у Регистар понуђача. 

 Доказивање услова из чл. 75. ст. 2. ЗЈН доказује се достављањем ИЗЈАВЕ (Образац 

5. у поглављу V ове конкурсне документације), којом под пуном материјалном и кривичном 

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

члана ЗЈН.  

 Испуњеност додатних услова доказује се достављањем самих доказа који су 

наведени у табели за додатне услове.  

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. ЗЈН, 

подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН, док се 

испуњеност услова из чл.75. ст. 1. тачка 5) доказује ако ће се тај део набавке извршити преко 

подизвођача.  

У том случају понуђач је дужан да за подизвођача достави тражене доказе.  

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

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

заједно. У том случају докази о обавезним условима се достављају за све понуђаче чланове 

групе, док се докази за додатне услове достављају само за оне чланове групе који их 

поседују.  

Услов из чл. 75. ст. 1. тачка 5) дужан је да испуни члан групе којем је поверено 

извршење дела набавке за који је неопходна испуњеност тог услова.  

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.  

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да затражи од понуђача, 

чија је понуда оцењена као најповољнија, на увид оригинал или оверену копију свих или 

појединих доказа о испуњености услова. 

 Ако Понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, 

не достави тражене доказе, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву.     

Уколико је доказ о испуњености услова електронски документ, Понуђач доставља 

копију електронског документа у писаном облику, у складу са законом којим се уређује 

електронски документ.  

Ако се у држави у којој Понуђач има седиште не издају тражени докази, Понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану Изјаву, дату под кривичном и материјалном 

одговорношћу оверену пред судским или управним органом, јавним бележником или 

другим надлежним органом те државе. Ако Понуђач има седиште у другој држави, 

наручилац може да провери да ли су документи којима Понуђач доказује испуњеност 

тражених услова издати од стране надлежних органа те државе 
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IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА 

 

 

Основни критеријум 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума ,,најнижа 

понуђена цена“. 

За избор најповољнијег понуђача, Комисија ће упоређивати укупну понуђену цену 

коју су понуђачи исказали у Обрасцу понуде, односно Обрасцу структуре понуђене цене. 

Као најповољнија биће изабрана она понуда која има најнижу укупну цену за предметно 

добро. 

 

Резервни критеријуми 

Уколико се приликом оцењивања понуда установи да две или више понуда имају 

идентичну понуђену најнижу укупну цену, наручилац ће дати предност оном понуђачу који 

је понудио најкраћи рок испоруке софтверског решења, а који не може бити дужи од 

60 дана од дана закључења уговора (овај рок се уписује у Обрасцу понуде). 

Уколико се најповољнија понуда не може изабрати ни на начин наведен у 

претходном ставу, као најповољнија биће изабрана понуда оног понуђача који буде извучен 

упоступку жребања (извлачења.) 
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V ОБРАСЦИ КОЈИ ЧИНЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ: 

 

ОБРАЗАЦ 1 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

Понуда број ________од __________________ за набавку добра - Софтверски/хардверски 

систем за обезбеђивање континуитета и опоравак резервне копије података 

имплементацијом на примарној и секундарној локацији за потребе Министарства заштите 

животне средине 

 

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:  

 

Факс: 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

2) ПОНУДУ ПОДНОСИМО (заокружити):  

 

А) САМОСТАЛНО  

 

Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ 
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3) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ: 

 

  

 

1) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

2) 

 

Назив подизвођача: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

  

Проценат укупне вредности набавке 

који ће извршити подизвођач: 

 

  

Део предмета набавке који ће 

извршити подизвођач: 

 

 

Напомена: 

 

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

подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од два, потребно је да се наведени 

образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког подизвођача. 
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4) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ: 

 

  

 

1) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

2) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

3) 

 

Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 

 

 

Адреса: 
 

 

 

 

Матични број: 
 

 

 

 

Порески идентификациони број: 
 

  

Име особе за контакт: 
 

 

 

Напомена: 

 

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

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

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

достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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5) ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ: набавка добра - Софтверски/хардверски систем за 

обезбеђивање континуитета и опоравак резервне копије података имплементацијом на 

примарној и секундарној локацији за потребе Министарства заштите животне средине 

 

                                                                                   *понуђач попуњава упражњена поља 
 

Укупна понуђена цена без ПДВ-а у динарима 

 

 

______________ динара 

 

Укупна понуђена цена са ПДВ-ом у динарима 

 

 

_______________динара 

 

Рок и начин плаћања 

- Рок и начин плаћања  

Плаћање ће се извршити у року 

не дужем од 45 дана од дана 

пријема исправног рачуна-

отпремнице и достављања 

потписаног коначног Записника о 

примопредаји  

 

Рок важења понуде 

(не може бити мањи од 60 дана од отварања 

понуда) 

 

____________ дана од отв.пон 

Рок испоруке софтверског решења (максимално до 

60 дана од дана закључења уговора . 

 

 

 ________________ дана од дана 

закључења уговора 

 

Квантитативни и квалитативни пријем предмета набавке врши се записнички у 

присуству представника Понуђача и Наручиоца. Наручилац и Добављач ће након успешног 

извршења предмета набавке записнички констатовати пријем добара. 

 У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, 

Наручилац ће сачинити Записник о рекламацији. Добављач се обавезује да поступи по 

рекламацији, односнода исте отклони/замени другим добром, најкасније у року од 7 (седам) 

дана од пријаве квара. 

Гаранција на понуђени хардвер и софтвер (лиценце): минимум 36 (тридесетшест) 

месеци произвођачке гаранције.  

У случају констатоване несиправности у раду система, рок за довођење система у 

исправно стање 24 сатa од пријаве квара.  

         Рок за отклањање квара/недостатка на опреми у гарантном року: Максимум 7 (седам) 

дана од дана пријаве квара. 

 

Датум                          Понуђач     

       _______________________         _______________________ 
                                                                                     потпис овлашћеног лица понуђача 

Напомене: 

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

који су у обрасцу понуде наведени.  
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Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, образац понуде потписује понуђач из групе 

који је споразумом одређен као носилац посла 

 

ОБРАЗАЦ 2 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

  
 

 

 Опис-захтев Количина Цена без ПДВ Цена са ПДВ- 

ом 

     

 

1. 

Хардверски  

систем на примарној 

локацији 

   

 

2. 

 

Хардверски  

систем на секундарној  

локацији 

   

 

3 

Софтвер за Hyper  

Scale функционалност који 

укључује и миграцију 

постојећег система  

на новоуспостављени 

систем 

   

                                

УКУПНО ХАРДВЕР   

УКУПНО СОФТВЕР   

ЗБИР   

 

Напомена: У цену улазе и све накнаде трошкова које терете предметну набавку.  

  

 

Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 

Понуђачи уписују цене без ПДВ-а у колону 4 за ставке под редним бројем 1. и 2., док у  

колону 5 уписују цену са ПДВ-ом за ставке под редним бројем 1. и 2., док у последњем  

реду УКУПНО уписују збир цене за колону 4 и колону 5. 

 

 

Датум:_______________                                                           Потпис овлашћеног лица 

                                                                                                    ______________________ 
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ОБРАЗАЦ 3 

 

ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ  

 

 

__________________________________________________________________________ 

(Назив понуђача) 

__________________________________________________________________________ 

(Седиште и адреса) 

 

 

У складу са чланом 88. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“ 124/12, 14/15 и 

68/15) и чланом 15. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС“ 86/15),достављамо структуру трошкова за припремање понуде за предметну јавну 

набавку: 

 

 

 

1. _______________________________________________, _________________динара 

2. ________________________________________________, ________________динара 

3. _______________________________________________, _________________динара 

4. _______________________________________________, _______________динара 

5. ______________________________________________, _________________динара 

 

                                      У К У П Н О:                                             _________________динара 

 

 

 

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: ____________________            Потпис овлашћеног лица понуђача: 

 

                       _______________________ 
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ОБРАЗАЦ 4 

 

 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ  
 

______________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача/члана групе) 

 

 

У складу са чланом 26. и 61. став 4. тачка 9. ЗЈН („Службени гласник РС“ број 124/12, 14/15 

и 68/15) и чланом 16. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 

поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник 

РС“86/15) дајемо следећу: 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

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

јавне набавке добра - Софтверски/хардверски систем за обезбеђивање континуитета и 

опоравак резервне копије података имплементацијом на примарној и секундарној локацији 

за потребе Министарства заштите животне срединеподнео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

 

Датум:  
Потпис овлашћеног лица 

Понуђача: 

   

 
 

Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 

наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Организација надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно 

заинтересованом лицу изрећи меру забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да 

је понуђач, односно заинтересовано лице повредило конкуренцију у поступку јавне набавке 

у смислу ЗЈН којим се уређује заштита конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне 

набавке може трајати до две године. Повреда конкуренције представља негативну 

референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2) ЗЈН. 

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

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача. 
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ОБРАЗАЦ 5 
 

ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА/ПОДИЗВОЂАЧА/ЧЛАНА ГРУПЕ О ПОШТОВАЊУ 

ОБАВЕЗА ПРЕМА ВАЖЕЋИМ ПРОПИСИМА ПО ЧЛАНУ 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 

 

______________________________________________________ 

(назив и седиште понуђача/подизвођача/члана групе) 

 

 

 

 

И З Ј А В А 

 

Под пуном материјалном, моралном и кривичном одговорношћу, изјављујемо да смо при 

састављању своје понуде за јавну набавку добра - Софтверски/хардверски систем за 

обезбеђивање континуитета и опоравак резервне копије података имплементацијом на 

примарној и секундарној локацији за потребе Министарства заштите животне средине, 

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

условима рада, заштити животне средине и да немамо забрану обављања делатности која је 

на снази у време подношења понуде, у складу са чланом 75. став 2. Закона о јавним 

набавкама. 

 

 

 

 

 Место и датум                                                                 Потпис овлашћеног лица  

 

_________________                                                          _____________________ 

 

 

 

-Уколико понуду подноси понуђач који наступа самостално, ову Изјаву потписује 

овлашћено лице понуђача 

-Уколико понуду подноси са подизвођачем, ову Изјаву потписује овлашћено лице 

понуђача и сваког подизвођача учесника у понуди-копирати овај образац 

-Уколико понуду подноси група понуђача,Изјава мора бити потписана од стране 

овлашћеног лица сваког понуђача из групе понуђача-копирати овај образац 

 

-У случају потребе, Изјаву копирати у потребном броју примераказа сваког подизвођача 

или члана групе понуђача 
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VI МОДЕЛ УГОВОРА  

 
Понуђач попуњава модел уговора и потписује, чиме потврђује да прихвата елементе модела 

уговора. 

У случају подношења заједничке понуде, односно понуде са подизвођачем, сви учесници у заједничкој 

понуди или подизвођачи биће наведени у основном уговору. 

У случају подношења заједничке понуде, модел уговора потписује члан групе понуђача који је у 

Споразуму означен као потписник уговора. У случају да таква понуда буде изабрана као 

најповољнија, и сам уговор ће потписати члан групе понуђача који је у Споразуму означен као 

потписник уговора 

 

УГОВОР 

О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБРА 

Софтверски/хардверски систем за обезбеђивање континуитета и опоравак резервне копије 

података имплементацијом на примарној и секундарној локацији 

 

Закључују:  

Република Србија - Министарство заштите животне средине, Београд, Немањина 22-

26, ПИБ 110125138, матични број: 17907344, које заступа министар Горан Триван (у 

даљем тексту: Наручилац) и 

2.____________________________________________________________________________  

  

са седиштем у ____________________, улица ________________________ бр. _________  

  

рачун____________________________________код _________________________ банке,   

  

ПИБ ______________, матични број________________, које заступа    

  

одговорно лице_______________________________________________, (у даљем тексту: 

Добављач) 

Уговорне стране сагласно констатују: 

- да је Наручилац на основу члана 32. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 

број 124/12, 14/15 и 68/15) спровео отворени поступак јавне набавке добра - 

Софтверски/хардверски систем за обезбеђивање континуитета и опоравак резервне копије 

података имплементацијом на примарној и секундарној локацији; 

-Добављач доставио понуду бр. _________________ од ______________ године (биће 

преузето из понуде), која је прихватљива у смислу члана 3. став 1. тачка 33) Закона, налази 

се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део; 

- Наручилац донео Одлуку о додели уговора бр. ______________ од ____________ године 

(уписује Наручилац), којом је Добављачу додељен уговор за набавку добара -

Софтверски/хардверски систем за обезбеђивање континуитета и опоравак резервне копије 

података имплементацијом на примарној и секундарној локациј, ЈН 1.1.9/2020, као и да је 

истекао рок за подношење захтева за заштиту права, чиме су се стекли услови за закључење 

овог уговора (уколико је поднето више благовремених понуда у смислу Закона, у супротном 

ова алинеја ће бити изостављена из уговора). 

-  Наручилац је донео одлуку број ______________, којом је Добављачу додељен уговор за 

набавку добара - Софтверски/хардверски систем за обезбеђивање континуитета и опоравак 
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резервне копије података имплементацијом на примарној и секундарној локацији ЈН 

1.1.9/2020, као и да је овај уговор, сагласно члану 112. став 2. тачка 5) Закона, закључен пре 

истека рока за подношење захтева за заштиту права (уколико је поднета једна понуда, која 

је одговарајућа у смислу Закона, у супротном ова алинеја ће бити изостављена из уговора).  

 

ПРЕДМЕТ УГОВОРА 

Члан 1. 

             Предмет јавне набавке је набавка добра - Софтверски/хардверски систем за 

обезбеђивање континуитета и опоравак резервне копије података имплементацијом на 

примарној и секундарној локацији, у свему према Спецификацији (Техничким 

карактеристикама предмета набавке Добављача из Понуде). 

 

ЦЕНА И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 2. 

   Укупна уговорена цена предметне набавке из овог Уговора износи 

_________________динара без ПДВ-а, односно ___________________динара са ПДВ-ом. 

(попуњава понуђач) 

 Плаћање ће се извршити у целости у року не дужем од 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна - отпремнице и достављања потписаног коначног Записника о 

примопредаји. На коначном Записнику се потписују овлашћено лице Добављача и 

овлашћено лице Наручиоца. Рачун мора да буде потписан од стране овлашћеног лица 

Наручиоца 

         Рачун се доставља на адресу Наручиоца - Нови Београд, Омладинских бригада 1, уз 

обавезно навођење у рачуну броја Уговора под којим је заведен код Наручиоца.    

         Цена је фиксна и не може се мењати за све време важења Уговора. 

 

СРЕДСТВO ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА 

Члан 3. 
 Добављач предаје Наручиоцу, у року од 7 дана од дана закључења уговора, као 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 

  - бланко потписану и оверену сопствену меницу за добро извршење посла са назначеним 

номиналним износом од 10% од вредности уговора без ПДВ (безусловну и неопозиву, „по 

виђењу“ и „без протеста”), са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је 

закључен уговор; 

  - Менично овлашћење да се сопствена меницa у износу од 10% од вредности уговора без 

ПДВ, са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен уговор, 

клаузулама: безусловно, неопозиво, „по виђењу“ и „без протеста”, може поднети на наплату 

у случају неизвршења уговорних обавеза;  

- Потврду о извршеној регистрацији менице;   

- Копију картона депонованих потписа код банке на којој се јасно виде депоновани потписи 

и печат Добављача, оверен печатом банке са датумом овере (овера не старија од 30 дана од 

дана закључења уговора).   

Потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити идентичан са 

потписом у картону депонованих потписа.   У случају промене лица овлашћеног за 

заступање, менично овлашћење остаје на снази. По завршеном послу Наручилац ће 

предметну меницу вратити, на писани захтев Добављача. 
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РОК И НАЧИН ИСПОРУКЕ  

Члан 4. 

Добављач се обавезује да рок  испоруке предметне набавке (испоруку опреме, физичко 

асемблирање испорученог хардвера, повезивање, имплементација, пуштање у рад и 

комплетна интеграција свих компонената система у Дата центру Наручиоца, а уједно и 

комплетно успостављање бекуп сериса Наручиоца): најкасније до___________ дана од дана 

закључења уговора (понуђач уписује број дана из Обрасца понуде).               

           Место испоруке  и извршења јавне набавке је на адреси Наручиоца, Нови Београд, 

ул. др Ивана Рибара 91 и Омладинских бригада 1.  

           Добављач се обавезује да обавезе из предметног уговора изврши у свему према 

законским прописима, нормативима и стандардима за ову врсту посла, под условима из 

конкурсне документације и прихваћене Понуде. Сматра се да је извршена адекватна 

реализација када овлашћена лица Наручиоца и Добављача потпишу коначни Записник о 

примопредаји предметног добра. 

У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, 

Наручилац ће сачинити Записник о рекламацији. Добављач се обавезује да поступи по 

рекламацији, односнода исте отклони/замени другим добром, најкасније у року од 7 (седам) 

дана од пријаве квара. 

Гаранција на понуђени хардвер и софтвер (лиценце): минимум 36 (тридесетшест) 

месеци произвођачке гаранције.  

У случају констатоване несиправности у раду система, рок за довођење система у 

исправно стање 24 сатa од пријаве квара.  

         Рок за отклањање квара/недостатка на опреми у гарантном року: Максимум 7 (седам) 

дана од дана пријаве квара. 

ПРОМЕНЕ ПОДАТАКА 

Члан 5.  

            Пружалац услуге је дужан да у складу са одредбом члана 77. ЗЈН, без одлагања 

писмено обавести Наручиоца о било којој промени у вези са испуњеношћу услова из 

поступка јавне набавке, која наступи током важења Уговора и да је документује на начин 

прописан Законом. 

 

КОМУНИКАЦИЈА И ПРАЋЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

Члан 6. 

 Комуникација између Наручиоца и Добављача, а у вези са реализацијом овог 

уговора, одвијаће се електронским путем или путем телефакса преко координатора који су 

за то одређени.  За праћење и контролисање извршења уговорних обавеза одговорно лице 

Наручиоца је ______________________________, телефон:______________, електронска 

пошта:___________________________ (попуњава Наручилац).  За праћење и контролисање 

извршења уговорних обавеза одговорно лице Добављача је 

______________________________, телефон:_______________, електронска 

пошта:________________________________(попуњава Добављач). 

 

Члан 8. 

 Добављач је дужан да у току реализације овог уговора чува као поверљиве све 

информације од неовлашћеног коришћења и откривања као пословну тајну, који могу бити 

злоупотребљени у безбедносном смислу. 
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ВИША СИЛА 

Члан 7. 

 У случају наступања околности које ометају извршење уговорних обавеза једне или 

друге стране, а које се према важећим прописима сматрају вишом силом, уговорне стране 

се ослобађају извршења обавеза за време док трају наведене околности и по основу овога 

ниједна од уговорних страна нема право на било какву накнаду. 

 Уговорна страна погођена вишом силом дужна је писаним путем да обавести другу 

уговорну страну о настанку околности које спречавају извршење обавеза, као и тренутку 

престанка тих околности. 

 Уговорне стране не могу се позивати на вишу силу због околности које су јој биле 

познате у тренутку закључења Уговора и преузимања уговорних обавеза. 

 У случају да околности из става 1. овог члана трају дуже од 30 (тридесет) дана свака 

уговорна страна може раскинути Уговор. 

 
ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ 

Члан 9. 

Свака од уговорних страна може једнострано раскинути овај уговор у случају када 

друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете обавезе.   

О раскиду овог уговора, уговорна страна је дужна писменим путем обавестити другу 

уговорну страну.   Овај уговор ће се сматрати раскинутим по протеку рока од 10 (словима: 

деест) дана од дана пријема писменог обавештења о раскиду.  

Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису дефинисани 

овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим односима и других 

позитивних прописа. 

Члан 10. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи најдуже 

________ (попуњава Наручилац на основу података из понуде) календарских дана почев од 

дана његовог закључења. 

Члан 11. 

 Све евентуалне спорове уговорне стране ће решавати споразумно, у супротном 

уговарају месну надлежност Привредног суда у Београду. 

 

Члан 12. 
 Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка од којих 2 (два) примерка 

задржава Наручилац, а 2 (два) примерка Добављач. 

 

 

      за Наручиоца                                                                                       за Добављача 

______________________                                                            ________________________ 

 Горан Триван, министар                                                                          одговорно лице 
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ОБРАЗАЦ VII 

 

ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ МЕНИЦЕ КАО СРЕДСТВА  

ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ДОБРО ИЗВРШЕЊЕ ПОСЛА  

 

 

И З Ј А В А 

 

Као заступник понуђача ________________________________________________(назив и седиште 

понуђача) потврђујем да ћемо Наручиоцу, уколико нам буде додељен уговор за јавну набавку добра 

- Софтверски/хардверски систем за обезбеђивање континуитета и опоравак резервне копије 

података имплементацијом на примарној и секундарној локацији, у року од 7 дана од дана 

потписивања уговора доставити бланко потписану и оверену сопствену меницу за добро извршење 

посла- безусловну и неопозиву, „по виђењу“ и „без протеста”,у висини 10% од укупне вредности 

уговора без ПДВ-а, са роком важења 10 дана дуже од дана истека рока на који је закључен уговор, 

као и Менично овлашћење у корист наручиоца, Картон депонованих потписа и Потврду о извршеној 

регистрацији менице. 

 

      

Датум  ПОНУЂАЧ 

  - потпис - 

_______________________   
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ОБРАЗАЦ VIII  

 

РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

 

___________________________________________________________________________ 

(Назив понуђача/члана групе) 

___________________________________________________________________________ 

(Седиште и адреса) 

 

У образац морају бити уписани тражени подаци о предмету набавке, назив купца, година 

закључења уговора. Под референтом набавком сматра се да је понуђач у претходних 5 

година (2015/16/17/18/19) успешно реализоваo најмање 1 пројекат понуђеног софтверског 

решења за најмање 300 корисника. 

 

 

    

Ред. 

бр. 

Предмет  

 

(опис предметне  набавке) 

Назив 

наручиоца/корисника 

Година 

закључења 

уговора 

 

1. 

   

 

2. 

   

 

3. 

   

 

4. 

   

 

5. 

   

 
 

                                                                          

Потпис овлашћеног лица Понуђача  

                                                      

_______________________________                     
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 ОБРАЗАЦ IX 

 

ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНЕ ПОТВРДЕ 

 

 

Назив: __________________________________ 

Седиште: _______________________________ 

Улица и број: ____________________________  

Телефон: ________________________________ 

Матични број: ____________________________  

ПИБ: ____________________________________ 

 

У складу са чл. 77. став 2. тачка 2. Закона о јавним набавкама, достављамо Вам 

 

 

ПОТВРДУ 

 Којом потврђујемо да је понуђач ________________________________________ 

(назив и седиште понуђача који тражи потврду) у периоду од претходних пет година 

(2015, 2016, 2017, 2018 и 2019) успешно реализоваo пројекат понуђеног софтверског 

решења.за најмање 300 корисника. 

 Потврда се издаје на захтев именованог понуђача ради учешћа у јавној набавци број: 

1.1.9/20 – набавка добра Софтверски/хардверски систем за обезбеђивање континуитета и 

опоравак резервне копије података имплементацијом на примарној и секундарној локацији. 

Да су подаци тачни својим потписом потврђује:  

 

         Место и датум                                                             Потпис овлашћеног лица  

    _________________                                                          _____________________ 

 

Напомена: Референтна потврда мора да буде потписана од стране овлашћеног лица 

референтног наручиоца/купца. 
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X УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 

1 .Подаци о језику на којем понуда мора да буде састављена Понуда и остала 

документација која се односи на понуду мора бити на српском језику. Поступак јавне 

набавке се води на српском језику.  

  

2. Начин подношења понуде  
Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште. Уколико Понуђач понуду 

подноси путем поште мора да обезбеди да иста буде примљена од стране наручиоца до 

назначеног датума и часа.  

Понуде се достављају у писаном облику на српском језику у коверти или кутији, 

затворене на начин да се приликом отварања понуде може са сигурношћу утврдити да се 

први пут отвара. У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти је потребно 

назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у 

заједничкој понуди.  

Пожељно је да документи у понуди буду приложени оним редом како је то овом 

конкурсном документацијом предвиђено. Понуде се достављају на адресу: Министарство 

заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд. Коверат са понудом 

на предњој страни мора имати писани текст текст „ПОНУДА-НЕ ОТВАРАЈ - јавна 

набавка добра - Софтверски/хардверски систем за обезбеђивање континуитета и опоравак 

резервне копије података имплементацијом на примарној и секундарној локацији, ЈН број 

1.1.9/20“.  

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон понуђача, као и 

име особе за контакт.  

Благовременом се сматра понуда која је примљена од стране Наручиоца најкасније 

до 29.06.2020. године до 11,00 часова, на адресу Омладинских бригада 1, Нови Београд.  

Наручилац ће, по oкончању поступка отварања понуда, вратити понуђачима све 

неблаговремено поднете понуде, неотворене и са назнаком да суподнете неблаговремено. 

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

на начин који је одређен за подношење понуде 

 Јавно отварање понуда ће се обавити истог дана након истека рока за достављање 

понуда, односно дана 29.06.2020. године у 11,20 часова, у просторијама Министарства 

заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија број 610, уз 

присуство овлашћених представника заинтересованих Понуђача.  Присутни представници 

Понуђача, пре почетка јавног отварања понуда, морају Комисији за јавну набавку поднети 

оригинални примерак писаног овлашћењa за учешће у поступку отварања понуда. Писано 

овлашћење треба да има број и датум издавања, печат и потпис одговорног лица Понуђача.  

Обрасце дате у конкурсној документацији понуђачи треба да попуне читко, како би 

могла да се утврди стварна садржина понуде, а овлашћено лице Понуђача исте потписује и 

оверава печатом. Понуда мора бити јасна и недвосмислена.  Уколико понуду подноси група 

понуђача, у обрасцима конкурсне документације наведено је у напоменама како се исти 

могу попунити, потписати и печатом оверити од свих чланова групе или ће чланови групе 

овластити једног члана (носиоца посла), у ком случају је то потребно дефинисати 

споразумом о заједничком наступу.  Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које 

је направио приликом састављања понуде и попуњавања образаца из конкурсне 

документације, пожељно је да се штампа нова страна конкурсне документације и поново 

унесу исправни подаци, с обзиром да је конкурсна документација јавно објављена на 

Порталу јавних набавки и интернет страници наручиоца.  
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 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке у обрасце који су 

саставни део конкурсне документације. Понуђач је обавезан да попуни све ставке 

(елементе) у обрасцу понуде. Пожељно је да сви документи поднети у понуди буду 

повезани у целину и запечаћени, тако да се не могу накнадно убацивати, одстрањивати или 

замењивати појединачни листови, односно прилози, а да се видно не оштетелистови или 

печат.  

Важно: Обавезну садржину понуде чине сви обрасци које је наручилац 

предвидео конкурсном документацијом, а који се попуњавају, потписују и оверавају, 

као и сви докази према члану 75. и 76. ЗЈН који су тражени конкурсном 

документацијом. 

 

3. Обавештење о партијама и варијантама понуде 

Јавна набавка није обликована по партијама. Варијанте понуде нису дозвољене. 

 

4.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: Министарство 

заштите животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд,  са назнаком: 

„Измена/ Допуна/ Опозив/ Измена и допуна понуде за јавну набавку добра - 

Софтверски/хардверски систем за обезбеђивање континуитета и опоравак резервне 

копије података имплементацијом на примарној и секундарној локацији, ЈН број 

1.1.9/20“, НЕ ОТВАРАТИ”.  
На полеђини коверте или на кутији навести назив, бројтелефона и адресу Понуђача.  У 

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

групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. По истеку 

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

 

4. 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: Министарство заштите 

животне средине, Омладинских бригада 1, Нови Београд,  са назнаком: 

„Измена/ Допуна/ Опозив/ Измена и допуна понуде за јавну набавку добра - 

Софтверски/хардверски систем за обезбеђивање континуитета и опоравак резервне копије 

података имплементацијом на примарној и секундарној локацији., бр. ЈН 1.1.9/19- НЕ 

ОТВАРАТИ”. 

5. Обавештење о начину учешћа према члану 87. ЗЈН 

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, 

односно: 

1.Ако је једно лице поднело самосталну понуду, не може бити члан групе понуђача у другој 

понуди; 
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2.Ако је једно лице поднело самосталну понуду, не може бити подизвођач у другој понуди; 

3.Ако је једно лице учесник у заједничкој понуди, не може бити члан групе понуђача у 

другој понуди. 

 

6. Ангажовање подизвођача према члану 80. ЗЈН 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење набавке делимично поверити 

Подизвођачу. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити Подизвођачу, 

дужан је да наведе назив подизвођача, као и да у понуди наведе проценат укупне вредности 

набавке који ће поверити Подизвођачу (који не може бити већи од 50%) као и део предмета 

набавке који ће извршити преко Подизвођача. 

Понуђач који понуду подноси са Подизвођачем дужан је да: 

- у обрасцу понуде - тачка 3. у конкурсној документацији попуни табелу са подацима о 

Подизвођачу. 

-за Подизвођача достави доказе о испуњености услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона о јавним набавкама на начин одређен чланом 77. Закона, а доказ о испуњавању 

услова из члана 75. став 1. тачка 5) закона за део набавке који ће извршити преко 

Подизвођача.  

Уколико уговор између Наручиоца и Понуђача буде закључен, наведени Подизвођач или 

више њих биће наведени у уговору о јавној набавци.  

Понуђач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење уговорене набавке, без обзира на 

ангажовање и број подизвођача. 

Наручилац може на захтев Подизвођача пренети доспела потраживања директно 

Подизвођачу, за део набавке која се извршава преко тог Подизвођача. 

Понуђач је дужан да Наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код Подизвођача ради 

утврђивања испуњености услова.  

 

7. Заједничка понуда према члану 81. ЗЈН 

Понуду може поднети група понуђача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, у обрасцу понуде - тачка 4. у конкурсној 

документацији, попуни табелу са подацима о учеснику у заједничкој понуди. 

За сваког учесника у заједничкој понуди доставити доказе о испуњености обавезних услова 

из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона о јавним набавкама, на начин одређен чланом 77. 

Закона, а додатне услове из члана 76. овог закона испуњавају и доказују заједно. 

Услов из члана 75. став 1. тач. 5) закона, дужан је да испуни понуђач из групе понуђача 

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

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

Саставни део заједничке понуде је Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

Наручиоцу обавезују наизвршење јавне набавке, а који мора да садржи: 

1) податке о члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који 

ће заступати групу понуђача пред Наручиоцем; 

2) опис послова сваког од понуђача из групе понуђача у извршењу уговора; 

3) податке о томе који члан/ови групе подносе средство обезбеђења; 

4) податке о члану групе који ће потписати уговор са наручиоцем. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према Наручиоцу. 

 

8. Захтеви наручиоца у погледу начина и услова плаћања, рока и начина 

испоруке предметне набавке, рока важења понуде и гарантног рока 
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8.1 Захтеви у погледу начина  и услова плаћања предметне набавке 
Плаћање ће се извршити у целости у року не дужем од 45 дана од дана пријема 

исправног рачуна-отпремнице и достављања потписаног коначног Записника о 

примопредаји.  

8.2 Захтев у погледу рока и начина испоруке 

Добављач се обавезује да добро испоручи најкасније до дана који је навео у обрасцу 

понуде и моделу уговора. 

   У случају утврђених недостатака у квалитету и квантитету испоручених добара, 

Наручилац ће сачинити Записник о рекламацији. Добављач се обавезује да поступи по 

рекламацији, односнода исте отклони/замени другим добром, најкасније у року од 7 (седам) 

дана од пријаве квара.  

У случају констатоване несиправности у раду система, рок за довођење система у 

исправно стање 24 сатa од пријаве квара.  

         Рок за отклањање квара/недостатка на опреми у гарантном року: Максимум 7 (седам) 

дана од дана пријаве квар. 

8.3 Захтев у погледу рока важења понуде  
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања понуда. 

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

може, у случају истека рока важења понуде, у писаном облику да затражи од понуђача 

продужење рока важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења 

понуде не може мењати понуду. 

 8.4 Захтеви у погледу гарантног рока 

Гаранција на понуђени хардвер и софтвер (лиценце): минимум 36 (тридесетшест) 

месеци произвођачке гаранције. 

  

9. Валута и цена у понуди  

Цена изражена у понуди мора бити исказана у динарима без ПДВ-а и са ПДВ-ом са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне набавке. Понуђена 

цена за предметну набавку је фиксна и не може се мењати током важења уговора. 

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

чланом 92. Закона о јавним набавкама. 

 

10. Средство финансијског обезбеђења 

Овлашћено лице Понуђача потписује и оверава Образац - Изјава о достављању менице као 

средстaва финансијског обезбеђења за повраћај авансног плаћања – образац VII. 

 

11. Независна понуда 

Понуђач је дужан да попуни, потпише и овери Образац 4 о независној понуди у конкурсној 

документацији. На тај начин он потврђује да је понуду поднео независно, без договора са 

другим понуђачима или заинтересованим лицима. 

 

12. Трошкови припремања понуде 
Понуђач може (не мора) да попуни, потпише и овери Oбразац 3 конкурсне документације 

у коме представља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде.  

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

надокнаду трошкова. 
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Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни Наручиоца, онда је 

Наручилац дужан да Понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су 

израђени у складуса спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства 

обезбеђења, под условом да је Понуђач тражио накнаду тих трошкова. 

 

13. Поштовање обавеза које произилазе из важећих прописа 

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

материјалном одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих 

прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као 

и да нема забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде, у 

складу са чл. 75. став 2. Закона о јавним набавкама- Образац 5. 

 

14. Начин означавања поверљивих података у понуди 

Понуђач у својој понуди може да одређене податке означи као поверљиве. 

Подаци које Понуђач означи као поверљиве биће коришћени само за намене ове јавне 

набавке и неће бити доступни ником изван круга лица која буду укључена у поступак јавне 

набавке. Ови подаци неће бити објављени приликом отварања понуда, нити у наставку 

поступка или касније. 

Свака страница понуде која садржи податке који су поверљиви за понуђача треба у горњем 

десном углу да садржи ознаку „ПОВЕРЉИВО” у складу са чланом 14. Закона. 

Као поверљиве Понуђач може означити документе који садрже личне податке, а које не 

садржи ниједан јавни регистар или који на други начин нису доступни, као и пословне 

податке који су прописима или интерним актима Понуђача означени као поверљиви. Неће 

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

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

Наручилац ће као поверљиве третирати оне документе који у десном горњем углу великим 

словима имају исписано „ПОВЕРЉИВО“, а испод тога потпис лица које је потписало 

понуду. Ако се поверљивим сматра само поједини податак у документу, поверљиви део 

мора бити подвучен црвено, а у истом реду уз десну ивицу мора бити исписано 

„ПОВЕРЉИВО“.  Наручилац не одговара за поверљивост података који нису означени 

на наведени начин. 

Наручилац je дужан да чува као поверљиве све податке о понуђачима садржане у понуди 

који су посебним прописом утврђени као поверљиви и које је као такве понуђач означио у 

понуди. Наручилац ће одбити да да информацију која би значила повреду поверљивости 

података добијених у понуди. Наручилац ће чувати као пословну тајну имена 

заинтересованих лица, Понуђача и податке о поднетим понудама до отварања понуда. 

 

15. Измене и допуне конкурсне документације, додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде 

Ако Наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 

документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних 

набавки и интернет страници www.ekologija.gov.rs. 

Ако Наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре 

истека рока за подношење понуда, дужан је да продужи рок заподношење 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. 
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Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од наручиоца додатне информације 

или појашњења у вези са припремањем понуде, при чему може да укаже Наручиоцу и на 

евентуално уочене недостатке и неправилности у конкурсној документацији, најкасније пет 

дана пре истека рока за подношење понуде. 

У случају из претходног става Наручилац је дужан да у року од три дана од дана пријема 

захтева, одговор објави на Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. Тражење 

додатних информација и појашњења телефоном није дозвољено. 

Питања упутити на адресу: Министарство заштите животне средине, Омладинских бригада 

1, Нови Београд, са напоменом „Појашњења/питања за ЈН добра - Софтверски/хардверски 

систем за обезбеђивање континуитета и опоравак резервне копије података 

имплементацијом на примарној и секундарној локацији или електронском поштом на 

e-mail: vladan.kojanic@ekologija.gov.rs и natasa.barac@ekologija.gov.rs, а може и факсом на 

број 011/31-31-361. 

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

Закона, а то је писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом. 

Радно време Наручиоца је понедељак-петак од 07.30 до 15.30 часова. Захтеви и питања 

примљени ван наведеног времена биће потврђени и заведени одмах по отпочињању радног 

времена следећег радног дана. 

 

16. Начин на који се могу захтевати додатна објашњења од Понуђача после отварања 

понуда и вршити контрола код Понуђача, односно његовог Подизвођача и допуштене 

исправке 

После отварања понуда Наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писменом 

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

вредновању и упоређивању понуда. 

Наручилац може да врши и контролу (увид) код Понуђача, односно његовог Подизвођача 

(члан 93. ЗЈН). 

Наручилац може уз сагласност понуђача, да изврши исправке рачунских грешака уочених 

приликом разматрања понуде по окончаном поступку отварања. 

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

понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити 

као неприхватљиву. 

 

17. Коришћење патента и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 

својине трећих лица 

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

интелектуалне својине трећих лица сноси Понуђач. 

 

18. Обавештење о року и начину подношења захтева за заштиту права 

Захтев за заштиту права може да поднесе Понуђач, односно свако заинтересовано лице које 

има интерес за доделу уговора у конкретном поступку јавне набавке и који је претрпео или 

би могао да претрпи штету због поступања Наручиоца противно одредбама овог ЗЈН.  

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

Републичкој комисији за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: 

Републичка комисија). Радно време Наручиоца је понедељак-петак од 7.30 до 15.30 часова. 

Захтев за заштиту права се доставља Наручиоцу непосредно, електронском поштом на e-

mail: natasa.barac@ekologija.gov.rs и vladan.kojanic@ekologija.gov.rs, факсом на број 011/31-

31-361 или препорученом пошиљком са повратницом на адресу Наручиоца. 

mailto:vladan.kojanic@ekologija.gov.rs
mailto:natasa.barac@ekologija.gov.rs
mailto:natasa.barac@ekologija.gov.rs
mailto:vladan.kojanic@ekologija.gov.rs
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Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, против сваке 

радње Наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. О поднетом захтеву за заштиту 

права Наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне набавке, односно објављује 

обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки и на интернет страници 

Наручиоца, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева.  

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

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

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

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

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

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

рока за подношење понуда, а након истека рока из претходног става, сматраће се 

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

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

јавне набавке из чл. 109. ЗЈН, рок за подношење захтева за заштиту права је пет дана од дана 

објављивања одлуке на Порталу јавних набавки. 

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

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

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

истека тог рока. 

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

истог подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње Наручиоца за које је 

подносилац захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  

Захтев за заштиту права не задржава даље активности Наручиоца у поступку јавне набавке 

у складу са одредбама члана 150. овог ЗЈН.  

Захтев за заштиту права мора да садржи:  

1) назив и адресу подносиоца захтева и лице за контакт; 

2) назив и адресу Наручиоца;  

3)податке о јавној набавци која је предмет захтева, односно о одлуци Наручиоца;  

4) повреде прописа којима се уређује поступак јавне набавке; 

5) чињенице и доказе којима се повреде доказују;  

6) потврду о уплати таксе из члана 156. овог ЗЈН; 

7) потпис подносиоца.  

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

подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, објављеном на сајту Републичке 

комисије, у смислу члана 151. став 1. тачка 6) ЗЈН, је:  

1. Потврда о извршеној уплати таксе из члана 156. ЗЈН која садржи следеће 

елементе:  

(1) да буде издата од стране банке и да садржи печат банке;  

(2) да представља доказ о извршеној уплати таксе, што значи да потврда мора да 

садржи податак да је налог за уплату таксе, односно налог за пренос средстава реализован, 

као и датум извршења налога. Републичка комисија може да изврши увид у одговарајући 

извод евиденционог рачуна достављеног од стране Министарства финансија – Управе за 

трезор и на тај начин додатно провери чињеницу да ли је налог за пренос реализован.  

(3) износ таксе из члана 156. ЗЈН чија се уплата врши - 120.000 динара;  

(4) број рачуна: 840-30678845-06; 

(5) шифру плаћања: 153 или 253;  
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(6) позив на број: подаци о броју или ознаци јавне набавке поводом које се подноси 

захтев за заштиту права; 

(7) сврха: ЗЗП; Министарство заштите животне средине; јавна набавка број 1.1.9/20; 

(8) корисник: буџет Републике Србије; 

(9) назив уплатиоца, односно назив подносиоца захтева за заштиту права за којег је 

извршена уплата таксе;  

(10) потпис овлашћеног лица банке, или 

2. Налог за уплату, први примерак, оверен потписом овлашћеног лица и печатом 

банке или поште, који садржи и све друге елементе из потврде о извршеној уплати таксе 

наведене под тачком 1, или 

3. Потврда издата од стране Републике Србије, Министарства финансија, 

Управе за трезор, потписана и оверена печатом, која садржи све елементе из потврде о 

извршеној уплати таксе из тачке 1, осим оних наведених под (1) и (10), за подносиоце 

захтева за заштиту права који имају отворен рачун у оквиру припадајућег консолидованог 

рачуна трезора, а који се води у Управи за трезор (корисници буџетских средстава, 

корисници средстава организација за обавезно социјално осигурање и други корисници 

јавних средстава), или 

4. Потврда издата од стране Народне банке Србије, која садржи све елементе из 

потврде о извршеној уплати таксе из тачке 1, за подносиоце захтева за заштиту права (банке 

и други субјекти) који имају отворен рачун код Народне банке Србије у складу са ЗЈН и 

другим прописом. 

Поступак заштите права регулисан је одредбама чл. 138. - 166. ЗЈН.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


