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„ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА“ д.о.о. Нови Сад, Булевар ослобођења број 5 

 
ЗАХТЕВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДЕ ЗА НАБАВКУ УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊА ВЕБ САЈТА 

 ЗНП-У-19/2022-ТЗД 
 

 
 
 
 
 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О НАБАВЦИ 

 

Број набавке: ЗНП-У-19/2022-ТЗД 

Врста поступка набавке:  Набавка на коју се ЗЈН не примењује (члан 27. став 1. тачка 1.) ,           
са циљем закључења уговора. 

Предмет набавке: одржавање веб сајта  

ЦПВ: 72212224 

Критеријум за доделу уговора: Економски најповољнија понуда- критеријум цена.  

 

Контакт лице:  
Тамара Зоричић - Деурић 
Е - mail адреса: tamara.zoricic.deuric@transportgas-srbija.com  
Телефон: 021 483-1680 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:tamara.zoricic.deuric@transportgas-srbija.com
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2. ОПИС УСЛУГЕ И ТЕХНИЧКЕ СПЕЦИФИКАЦИЈЕ 

 

Опис предмета набавке: 

Одржавање и редизајн веб сајта Транспортгас Србија д.о.о. који обухвата следеће активности:  

 

1. Годишње одржавање веб сајта: 

 имплементација новог садржаја по достављеним спецификацијама 
 израда и пуштање у функцију политике употребе "колачића" 
 ускалђивање сајта са трентутно последњом важећом верзијом „PHPа“ на серверу 
 усклађивање wеб сајта са последњом „PHP“ верзијом доступном у оквиру закупљеног 

хостинг пакета, 
 ажурирање „CMS-а“ у оквиру постојећих функционалности, 
 прилагођавање новим „update-ovima“ у циљу одржавања исправног рада wеб сајта у 

оквиру 
 постојећих функционалности, 
 редовни „backup“ wеб сајта и базе података и чување копија на локалном рачунару, 
 одржавање безбедносних механизама wеб сајта од неовлашћеног приступа админ 

делу wеб сајта, 
 управљање корисничким налозима у оквиру wеб сајта 
 измена/додавње графичко-текстуалних садржаја у оквиру постојећих 

функционалности, 
 структуре и графичког изгледа сајта 
 измена/додавње графичко-текстуалних садржаја у оквиру постојећих 

функционалности, 
 структуре и графичког изгледа сајта где су странице креиране применом посебних 

кодова 
 

2. Развој нових функционалности, функционалне измене и и допуне у периоду одржавања:  

 До 40 инжењер сати 

 

3. Лиценце за update употребљивих  „plug in“-ова. 
 
Запослени у привредном субјекту који ће бити задужен за обављање послова из предметне 
набавке мора бити у могућности да послове обавља од 10 до 20 радних часова недељно. 
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3. КРИТЕРИЈУМ ЗА КВАЛИТАТИВНИ ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА   
 
Понуђач мора да испуни следеће услове: 
 

1. ОСНОВИ ЗА ИСКЉУЧЕЊЕ  
Захтев: Да не постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из 
члана 111. ЗЈН. 
Доказ: изјава (образац бр.4). 

 
2. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

Испуњеност техничких и стручних капацитета (члан 117. ЗЈН) 

Захтев: Кадровски капацитети:  
 Запослени у привредном субјекту који ће бити задужен за обављање послова из 

предметне набавке мора имати високу стручну спрему из области 
информационих технологија; 

Доказ: „М“ обрасци (пријава/одјава) за наведена лица која су запослена код понуђача  или 
копије уговора о ангажовању лица ван радног односа код понуђача у складу са Законом о 
раду (нпр. уговор о привременим и повременим пословима, уговор о делу и сл.), доказ о 
завршеној високој стручној спреми из области информационих технологија ИЛИ изјава 
(образац бр.4). 

 
 

УПУТСТВО О НАЧИНУ ДОКАЗИВАЊА УСЛОВА 

 

Понуђач доказује захтеване критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта о 

непостојању основа за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111. ЗЈН 

достављањем изјаве (образац бр. 4 ). 

 

Понуђач доказује захтеване критеријуме за квалитативни избор привредног субјекта 

достављањем изјаве (образац бр. 4 ) за техничке и стручне капацитете. 

 

Наручилац може захтевати од изабраног понуђача да достави све доказе о испуњености 

захтеваних критеријума за квалитативни избор привредног субјекта. 

 
2. РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА  

 
Одржавање и редизајн сајта (према опису услуге и техничке спецификације из захтева за 

подношење понуда) се плаћа месечно (12 месеци од закључења уговора). 

Рок плаћања је одложен најмање 30 и не дуже од 45 дана, од дана промета на основу издате 

фактуре, коју издаје добављач, уз приложен Записник о квалитативном и квантитативном 

пријему којим је потврђено извршење услуге. 

Фактура мора бити сачињена у складу са позитивним прописима који регулишу ову област. 

Уплата се врши на текући рачун Добављача наведен у уговору. 
Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање. 
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3. СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 
 

Изабрани понуђач се обавезује да уз потписан уговор, а најкасније у року од 5 (пет) дана по 

потписивању уговора, достави бланко сопствену меницу као гаранцију за испуњење 

уговорених обавеза. 

Меница мора бити потписана од стане заступника чији је потпис депонован у картону 

депонованих потписа код пословне банке која врши регистрацију менице. Уз меницу мора 

бити достављена оверена копија картона депонованих потписа, оверен образац регистрације 

менице, те менично овлашћење – писмо са клаузулом „без протеста“ на име уговорених 

обавеза и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог 

ПДВ-а, потписано од стране заступника чији је потпис депонован у картону депонованих 

потписа код пословне банке која врши регистрацију менице. У случају промене заступника у 

картону депонованих потписа, менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

Модел меничног овлашћења доступан је у оквиру предметне набавке у делу „остало“.  

Рок важења средстава обезбеђења је најмање 30 дана дуже од дана обостраног потписивања 

записника о квалитативно квантитативном пријему предмета уговора из члана 1. овог 

уговора. 

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

уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац ће 

активирати средство обезбеђења. 

По извршењу уговорних обавеза, средство обезбеђења за испуњење уговорених обавеза ће 
бити враћено, на захтев Добављача. 

 
 

4. УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 
 
Понуђач подноси понуду тако што попуњава и потписује дате обрасце и доставља их путем 
поште на адресу Наручиоца:  

ТРАНСПОРТГАС СРБИЈА Д.О.О. 

Булевар ослобођења 5 

21000 Нови Сад 

 

Са назнаком:  „ПОНУДА ЗА НАБАВКУ БРОЈ ЗНП-У-19/2022-ТЗД- НЕ ОТВАРАТИ“ 

 

 
Понуду доставити најкасније до 22.07.2022. до 10:00 сати.  
 
Понуда мора да садржи: 
Образац 1: Образац понуде 
Образац 2: Образац структуре цене 
Образац 3: Модел уговора 
Образац 4: Образац изјаве о испуњености  критеријума за квалитативни избор привредног 
субјекта 
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ОБРАЗАЦ 1 
 

 
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

Понуда број: _____________ од ___ . ___ .2022. год. за набавку услуге одржавања веб сајта број  
ЗНП-У-19/2022-ТЗД 

 

ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача 
 

Адреса 
 

Име и презиме особе за контакт 
 

Електронска пошта 
 

Телефон 
 

ПИБ 
 

Матични број 
 

Текући рачун  
 

Пословна банка 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора: 
 

Врста правног лица (заокружити) 

микро мало 

средње велико 

физичко лице  

Понуду подноси (заокружити начин подношења 

понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се 

понуда подноси са подизвођачем, односно податке о 

свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду 

подноси група понуђача) 

Самостално 

Са подизвођачем 

Као заједничку понуду 
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ЦЕНА И КОМЕРЦИЈАЛНИ УСЛОВИ ПОНУДЕ 

Укупна понуђена цена без ПДВ: ________________ РСД 

Износ ПДВ (____%): ________________РСД 

Укупна понуђена цена са ПДВ: _________________РСД 

Рок важења понуде (услов: не краће од 60 
дана од дана отварања понуда) 

________________ дана 

Начин и рок плаћања: 
(Услов: одложено најмање 30 и не дуже од 
45 дана од дана промета на основу фактуре 
коју издаје добављач) 

Одложено ______ дана 

Рок извршења услуге (услов: не дуже од 2  
календарска дана од дана позива-налога 
упућеног од Наручиоца) 

_______ дана од дана позива-налога 
упућеног од Наручиоца 

 

 

 

 

                     ________________                                                                    __________________________________ 

        Датум                                                                   Потпис овлашћеног лица понуђача  
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ОБРАЗАЦ 2 
 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ 
 
 
 
На основу захтева за набавку број ЗНП-У-19/2022-ТЗД у поступку набавке на коју се ЗЈН не 
примењује (члан 27.став 1. тачка 1.) за услугу одржавања веб сајта, подносимо финансијску 
понуду како следи: 
 
 

Ред. 
Бр. 

 
ОПИС УСЛУГА 

 
Јединица 

мере 

 
Количина Јединична 

цена без 
ПДВ 

Јединична 
цена без 
ПДВ за 

дату 
количину 

Укупна 
понуђена  
цена без 

ПДВ 

Укупна 
понуђана 

цена са 
ПДВ 

 

1. 

Одржавање и 
редизацијн веб 
сајта (тачке 1,2,3 
из описа услуге) 

 
месец 

 
12 

    

 
 

 
Образац структуре цене треба да се попуни.  
 
Приликом рангирања понуда по критеријуму „економски најповољнија понуда - цена“ 
узима се у обзир укупна понуђена цена без ПДВ-а (у РСД). 
 
Напомена: Укупна цена садржи све трошкове које понуђач има у извршењу предметне услуге 
 

 

 

 

         _____________                                                                                          ______________________________                  

Датум                                                                                        Потпис овлашћеног лица понуђача  
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ОБРАЗАЦ 3 
 
 

Модел уговора за ЗНП-У-19/2022-ТЗД 

о набавци услуге одржавања веб сајта 

 

закључен у Новом Саду, између: 

1. „ТРАНСПОРТГАС-СРБИЈА” ДОО, Нови Сад 

са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобођења бр. 5 

ПИБ 109127075  

МБ 21129542 

ЈБКЈС: 74762 

кога заступа: ВД директорa, Стеван Дукић 

(у даљем тексту: Наручилац) 

и 

2. ___________________________________________,   

Са седиштем у ___________________, улица ___________________ 

ПИБ ______________,  

МБ_________________ 

кога заступа _________________ 

(у даљем тексту: Добаљач или Пружалац услуге) 

(заједнички назив: уговорне стране) 

 

УВОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ 

Члан 1. 
       Уговорне стране заједнички констатују: 

- Да је Наручилац у складу са чл. 27. став 1. тачка 1. Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник 
РС” бр. 91/19 - у даљем тексту ЗЈН) спровео поступак набавке на коју се ЗЈН не примењује - 
услуге одржавања веб сајта, бр. ЗНП-У-19/2021-ТЗД, 

- Да је Добављач доставио понуду бр. __________ од _________ 2022. године која чини саставни 
део овог Уговора, 

- Да прихваћена понуда у потпуности одговара техничким и другим условима из захтева за 
понуду, 

- Да је Наручилац на основу извештаја о поступку набавке бр. __________ од _________ 2022. 
године изабрао понуду Понуђача као најповољнију за набавку услуге из члана 1. овог 
Уговора. 
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ПРЕДМЕТ УГОВОРА  
Члан 2. 

 

Предмет овог Уговора је вршење услуге одржавања веб сајта Транспортгас Србија д.о.о. Нови 
Сад у складу са описом услуга и техничком спецификацијом из захтева за понуду и 
прихваћеном понудом изабраног Добављача. 
 

ЦЕНА 

Члан 3. 

Уговорну цену за услугу из члана 2. овог уговора чине цена без обрачунатог ПДВ-а у износу од 

_______________РСД, ПДВ (_____%) у износу од ___________РСД тако да укупна уговорна цена износи 
_____________РСД. 

 

РОК И НАЧИН ПЛАЋАЊА 

Члан 4. 
Наручилац ће уговорену цену из члана 2. овог Уговора уплатити на текући рачун 
Извршиоца број_______________________,  који се води код_________________, одложено ______ дана од 
дана промета на основу фактуре коју доставља добављач уз приложен документ којим је 
потврђено извршење услуге.  

Одржавање и редизајн сајта (према опису услуге и техничке спецификације из захтева за 
подношење понуда) се плаћа месечно (12 месеци од закључења уговора). 

Фактура мора бити сачињена у складу са позитивним прописима који регулишу ову област. 

Понуђачу није дозвољено да захтева авансно плаћање. 

 

РОК ЗА ИЗВРШЕЊЕ УСЛУГЕ 

Члан 5. 
Рок извршења услуге је _______ календарских дана рачунајући од дана пријема појединачног 
позива-налога од стране Наручиоца. 
 

ОБАВЕЗЕ ДОБАВЉАЧА 

Члан 6. 

Добављач се обавезује да:  

- Услугу из члана 2. овог Уговора изврши стручно, квалитетно и у складу са понудом, 
захтевом за набавку и важећим прописима за ову врсту услуга; 

- Одреди представника за непосредну везу са Наручиоцем; 
- Наручиоцу достави фактуру за плаћање. 

 

ОБАВЕЗЕ НАРУЧИОЦА 

Члан 7. 
 

Наручилац се обавезује да: 

- Одреди представника за непосредну везу са Добављачем; 
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- Пружи све релевантне информације неопходна за извршење услуге; 
- Изврши плаћање у складу са чланом 4. овог Уговора. 

 

СРЕДСТВО ОБЕЗБЕЂЕЊА ЗА ИСПУЊЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

Члан 8. 

Изабрани понуђач се обавезује да уз потписан уговор, а најкасније у року од 5 (пет) дана по 

потписивању уговора, достави бланко сопствену меницу као гаранцију за испуњење 

уговорених обавеза. 

Меница мора бити потписана од стане заступника чији је потпис депонован у картону 

депонованих потписа код пословне банке која врши регистрацију менице. Уз меницу мора 

бити достављена оверена копија картона депонованих потписа, оверен образац регистрације 

менице, те менично овлашћење – писмо са клаузулом „без протеста“ на име уговорених 

обавеза и са назначеним износом од 10% од укупне уговорене вредности без обрачунатог 

ПДВ-а, потписано од стране заступника чији је потпис депонован у картону депонованих 

потписа код пословне банке која врши регистрацију менице. У случају промене заступника у 

картону депонованих потписа, менично овлашћење – писмо остаје на снази. 

Модел меничног овлашћења доступан је у оквиру предметне набавке у делу „остало“.  

Рок важења средстава обезбеђења је најмање 30 дана дуже од дана обостраног потписивања 

записника о квалитативно квантитативном пријему предмета уговора из члана 1. овог 

уговора. 

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

уговором, изврши их делимично или касни са извршењем уговорених обавеза, Наручилац ће 

активирати средство обезбеђења. 

По извршењу уговорних обавеза, средство обезбеђења за испуњење уговорених обавеза ће 

бити враћено, на захтев Добављача. 

 

РАСКИД УГОВОРА 

Члан 9. 
Уговор престаје да важи пре истека периода на који је закључен у следећим случајевима: 

- Споразум уговорних страна у писменој форми; 
- Једностраним раскидом од стране Наручиоца, уколико Добављач делимично или у 

потпуности не извршава своје уговорне обавезе или их извршава са закашњењем,  са 
отказним роком од 5 (пет) дана од дана пријема обавештења о једностраном раскиду, 
у ком случају је Добављач дужан да Наручиоцу надокнади сву материјалну штету по 
општим правилима одговорности за накнаду штете; 

- Испуњењем уговорене вредности 
 

САНКЦИЈЕ ЗА НЕИЗВРШЕЊЕ УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА 

Члан 10. 

Уколико Добављач у складу са овим Уговором не изврши обавезу у целости или је изведе 
делимично, као и у случају кашњења без споразумног продужења рока, дужан је да плати 
Наручиоцу уговорну казну у износу од 0,5% од вредности неизвршеног дела уговора за сваки 
дан кашњења, с тим да укупан износ уговорне казне не може прећи 10 % укупне вредности 
уговора. 
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Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебних обавештења Добављачу уз 
издавање одговарајућег обрачуна, са роком плаћања од 15 (петнаест) дана од дана издавања 
истог. 
Право Наручиоца на наплату уговорне казне не утиче на право Наручиоца да захтева накнаду 
стварне штете. 
 

РЕШАВАЊЕ НЕПОСРАЗУМА 

Члан 11. 

Сви евентуални неспоразуми који настају из овог Уговора и поводом њега, разматраће се на 
пријатељски начин. У случају спора уговара се надлежност стварно надлежног суда у Новом 
Саду. 
 

ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ  

Члан 12. 

11.1 Овај Уговор се закључује и ступа на снагу даном потписивања истог од обе уговорне 
стране. Уговор се закључује на одређено време и то на период од најдуже 12 месеци. 
11.2. На све што уговорне стране нису регулисале овим Уговором, примењиваће се непосредно 
одредбе Закона о облигационим односима. 
11.3. Овај Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих свакој уговорној страни 
припада по 3 (три) примерка. 
 

                 ДОБАВЉАЧ                                                                                                   НАРУЧИЛАЦ 

 

_________________________________                                                                       __________________________________ 

     (име, презиме, функција)                                                                                      В.Д. Директор 

                                                                                                                                             Стеван Дукић 
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ОБРАЗАЦ 4 
 

ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ИСПУЊЕНОСТИ КРИТЕРИЈУМА ЗА КВАЛИТАТИВНИ  
ИЗБОР ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА 

 
 

 
Понуђач ____________________________________________________ у поступку набавке на коју се ЗЈН не 
примењује, у складу са чланом 27. став 1. тачка 1.,  за набавку услуге одржавања веб сајта број 
ЗНП-У-19/2021-ТЗД, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, као заступник 
понуђача, дајем следећу 
 

ИЗЈАВУ 
 

1) Не постоје основи за искључење привредног субјекта из поступка набавке из члана 111. 
ЗЈН. 
 

2) Привредни субјект – даље Понуђач, испуњава критеријуме за избор привредног 
субјекта, и то: 

 
2.1 Технички и стручни капацитет -  кадровски и технички ресурси у складу са чланом 

117. ЗЈН: 
1. Опис захтева: Кадровски капацитет: Запослени у привредном субјекту који ће 

бити задужен за обављање послова из предметне набавке мора имати високу 
стручну спрему из области информационих технологија; 

2. Доказ: „М“ обрасци (пријава/одјава) за наведена лица која су запослена код 
понуђача  или копије уговора о ангажовању лица ван радног односа код 
понуђача у складу са Законом о раду (нпр. уговор о привременим и повременим 
пословима, уговор о делу и сл.), доказ о завршеној високој стручној спреми из 
области информационих технологија  ИЛИ изјава (образац бр.4). 

 
 
                                                                                              ________________________________ 

                                                                                                    Назив понуђача    
 
                                                                                         ________________________________ 

                                                          Овлашћено лице понуђача 
 

                                                                                    ______________________________________ 
                                                        Својеручни потпис овлашћеног лица 


