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На основу члана 39. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 

124/12,14/15,68/15), лице за ЈН Општинске управе општине Сокобања, овим путем упућује 

 

                             П О З И В 

              за прикупљање понуда за  набавку  добара- Софтвер за интернет центар 

 

Овај позив упућује се непосредно потенцијалним понуђачима а биће објављен и на интернет 

страни наручиоца. 

Предмет набавке је набавка Софтвер за интернет центар, у складу са спецификацијом добара 

у прилогу позива.  

 

Понуђачи  достављају понуде до 14.03.2020 године до 11,00 часова  факсом на број 018/830-

253, на mail: dusicastankovic@opstinasokobanja.com или на писарници наручиоца улица 

Светог Саве 23, Сокобања у писаној форми, са назнаком  „Понуда за Софтвер за интернет 

центар“. Понуда која стигне по истеку рока за подношење понуда је неблаговремена и неће 

бити разматрана. 

Понуда мора бити у целини припремљена у складу са овим позивом и садржати све тражене 

податке и доказе. 

Додатни услови: 

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

за учешће у поступку јавне набавке,  дефинисане чл. 76. Закона, и то: 

1.Да располаже неопходним финансијским и пословним капацитетом: 

- да није био у финансијској блокади у претходних годину дана од дана објављивања 

позива на понуду; 

- да поседује ISO 27001 сертификат, који се односи на заштиту и безбедност 

информација; 

- да је у претходних 5 (пет) година реализовао најмање 5 (пет) пројекатa безбедносно-

техничких карактеристика према предментној набавци (односи се на пројекат 

безбедности података) 

- да је у претходних 5 (пет) година реализовао најмање 5 (пет) сродних пројеката 

инсталације интернет центра (односи се на софтверска решења) 

2. Да располаже довољним кадровским и техничким капацитетом и то: 

- да има најмање 5 (пет) запослених, по било ком основу, од којих најмање 2 (два) 

инжењера електротехнике (ВСС) са искуством од најмање 10 година у реализацији 

сродних ИТ пројеката и пратећих безбедносних пројеката. 

- да гарантује да ће примењени софтвер бити на системској платформи која је 

портабилна и скалабилана (да подржава „Intel“ и „RISC“ процесорске 

архитектуре, kao и апликативни софтвер у широком опсегу верзија О.С.-а). 

- да је прошао обуку произвођача за коришћење наменског ВПН уређаја за 

потребе удаљеног приступа и удаљене администрације интернет центра 

 

 

Упутство како се испуњавају додатни услови 

 

1. На име доказа о финансијском и пословном капацитету, понуђач у понуди доставља: 

 

- Доказ-потврда о данима неликвидности издата од стране НБС одељење за принудну 

наплату Потврда мора да обухвати најмање период 12 месеци пре дана објављивања 

Позива за подношење понуда. Уколико је понуђач у наведеном периоду био у блокади, 
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понуда тог понуђача биће одбијена као неприхватљива. 

Напомена: Ако је овај податак јавно доступан уместо ове потврде понуђач 

доставља изјаву на меморандуму, са адресом интернет странице где се овај 

податак може пронаћи и одштампаним изводом са интернет странице на 

којој се јасно види матични број и ПИБ понуђача (претраживање дужника у 

принудној наплати) 

- Доказ за ISO 27001 сертификат – Копија ISO 27001 сертификата, издатог од 

међународно признатог сертификационог тела. 

- Попуњену, оверену и потписану Изјаву о броју закључених и реализованих сродних 

пројеката заштите података и сродних пројеката инсталације интернет центра и копије 

уговора. 

  

2. На име доказа о кадровским и техничким капацитетима, понуђач у понуди доставља: 

 

- Оверену и потписану Изјаву о броју запослених и кључном техничком особљу у 

складу са условима јавне набавке; 

- Доказ за радно ангажована лица, по било ком основу: фотокопије основа радног 

ангажовања за сва радно ангажована лица (фотокопија уговора о раду или уговора о 

привременим и повременим пословима, уговора о делу или уговора о допунском 

раду) и 

- Доказ за кључно техничко особље: биографије техничког особља - за најмање 2(два) 

инжењера електротехнике (ВСС) или сродне струке са искуством од 10 и више година 

у реализацији сродних  пројеката. (Напомена: Радне биографије кључног техничког 

особља са наведеним квалификацијама, годинама радног искуства, подацима о 

задацима/пројектима исте или сличне врсте достављају се у слободној форми на 

меморандуму понуђача) 

- Изјаву, у слободној форми, којом гарантује да ће примењени софтвер бити на 

системској платформи која је портабилна и скалабилана. 

- Изјаву, у слободној форми, издату од стране произвођача наменског ВПН 

уређаја да је понуђач прошао обуку за коришћење предметног уређаја 

 

Безбедносни захтеви 

 

Обзиром да Наручилац на својим апликацијама обрађује нарочито осетљиве податке о 

личности, потребно је обезбедити одговарајући ниво заштите, пре свега заштите од упада са 

интернета.  

 

1. „Web“апликациони „Firewall“ сервер мора да буде дедициран за заштиту „ВЕБ“ 

апликација од напада са интернета и треба да обезбеди надзор ХТП протокола у реалном 

времену, са евиденцијом догађаја и филтрирањем приступа следећих карактеристика:  

- „Security monitoring and access control“; 

- „Virtual Patching“;  

- ,„Full HTTP trafficlogging“; 

- „Security assessment“; 

- „WEB application hardening“; 

- „Passive security assessment“; 

- „IPReputation“. 

 

„ВЕБ“апликациони „Firewall“ сервер може бити достављен и у виду самосталног уређаја. 
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На име доказа о испуњеност услова у вези безбедности и заштите података понуђач 

доставља: 

 

- Оригинал или фотокопију оверене изјаве, у слободној форми, да су испоштовани сви 

безбедносни захтеви у имплементацији „ВЕБ“апликационог „Firewall“ сервера.  

 

 

- Начин и рок испоруке услуга:  На локацији Наручиоца, у року од највише 15 (петнаест) 

радних дана. 

-Гаранција за испоручене услуге даје се на период од  12 (дванаест) месеци 

 

Након спроведеног истраживања тржишта овлашћено лице Наручиоца ће закључити уговор. 

 

У понуђену цену понуђач је дужан да урачуна све трошкове које има у вези извршења 

предметне набавке. 

У понуди се исказује јединична цена без ПДВ-а, укупна цена без и са  ПДВ-ом у  динарима. 

 

Наручилац ће вредновати цену исказану без ПДВ-а.  

Наручилац ће изабрати најповољнијег понуђача применом критеријума ''најнижа понуђена 

цена без ПДВ“. У случају исте понуђене цене као најповољнија биће изабрана понуда онај 

понуђач који је понудио краћи рок испоруке добара. 

Уговорене јединичне цена добара су фиксне и не могу се мењати током трајања уговора. 

Плаћање испоручених добара извршиће се уплатом на рачун понуђача и то; 

90% вредности након испоруке и инсталације и 

10%  у року од максимално 45 дана од дана испостављања рачуна који мора бити регистрован 

у складу са Правилником о начину и поступку регистровања фактура односно других захтева 

за исплату, као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени 

гласник РС“ број 7/18 и 59/18 ), а по извршеној софтверској подршци, након које се издаје 

потврда од стране Извршиоца.    

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду у писаном облику и она мора бити попуњена и 

оверена потписом овлашћеног лица понуђача.  

Саставни део овог позива је спецификација у прилогу. 

 

За праћење реализације набавке наручилац ће обезбедити лице које ће пратити 

имплементацију софтвера. 

 

Контакт особа: Душица Станковић,  dusicastankovic@opstinasokobanja.com 

 

У Сокобањи, 09.03.2020.године    

 Брoј :404-44-3/2020 

                                                                           

                                                                                                    Лице за ЈН 

        Душица Станковић с.р. 

 

 
 

mailto:dusicastankovic@opstinasokobanja.com
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Спецификација добара и услуга 
 
Овом спецификацијом предвиђена је набавка софтвера у циљу унапређења интернет центра 
општине Сокобања. Спецификација подразумева испоруку системске софтверске подршке за 
интернет центар. 
 

СПЕЦИФИКАЦИЈА 

Рб. Опис Количина 

1. 

Испорука системске софтверске подршке за „DNS“ (Domain name 
system) сервер  

- подразумева софтверску подршку за разрешавање УРЛ адреса 
у њима припадајуће ИП адресе у циљу убрзавања приступа 
интернету. 

1 

2. 

Испорука системске софтверске подршке за„еMail“ сервер 
Подразумева: 

- обезбеђивање заштите и складиштења електронске поште, 
као; 
- обезбеђивање размене електронске поште унутар општине 
без изласка на интернет. 

1 

3. 

Испорука системске софтверске подршке за „Wеb“ сервер  
- подразумева софтверску подршку за обезбеђивање 
платформе за постављање будућих апликација за 
дигитализацију општине у складу са Законом о еУправи и 
пратећим законима. 

1 

4. 
Испорука системске софтверске подршке за антивирус сервер 

- подразумева софтверску подршку за обезбеђивање заштие 
електронске поште од вируса.  

1 

5. 
Испорука системске софтверске подршке за „netwоrk file“ сервер 

- подразумева софтверску подршку за обезбеђивање 
складиштења дељених података од општег значаја за општину. 

1 

6. 

Испорука системске софтверске подршке за „WАF“ (Web aplication 
firewall) сервер 

- подразумева софтверску подршку за обезбеђивање заштите 
„Web“ сервера од нежељеног упада са интернета 

1 

 
- Понуда мора да обухвата испоруку свих услуга из табеле са структуром цене.  
Понуда понуђача која не испуњава предвиђене техничке карактеристике добара из конкурсне 
документације биће одбијена као неодговарајућа, односно неприхватљива. 
 
 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 
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ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 

 

 

 

 

Адреса понуђача: 

 

 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони број понуђача 

(ПИБ): 

 

 

Име особе за контакт: 

 

 

 

 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 

 

 

Телефон: 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна понуђача и назив банке: 

 

 

 

 

Лице овлашћено за потписивање уговора  

 

 

 

Датум: 
 

 
Потпис понуђача 

 


