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На основу члана 61. Закона о јавним набавкама (“Службени гласник РС“, бр. 124/12) 
и члана 2. Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у поступцима 
јавних набавки и начину доказивања испуњености услова („Службени гласник РС“, 
бр.29/13), а у вези са Одлуком о покретању поступка број:404-163/2013 од 
04.09.2013.године (ред.бр. ЈНОП 21/2013) Комисија за јавну набавку образована Решењем 
директора Управе за заједничке послове покрајинских органа број:404-163/2013 од 
04.09.2013. године п р и п р е м и л а  ј е   

 
 

КОНКУРСНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА –  

СОФТВЕРИ И АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ - Стратегија еУправе 

обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 8, и то за 
 

ПАРТИЈУ 4 - СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ПОДРШКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НА 

ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 

 

 ОТВОРЕНИ ПОСТУПАК  

(РЕД. БР. ЈНОП 21/2013) 

 
 
 Садржина конкурсне документације: 

1) општи подаци о јавној набавци 

(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца 
(2) напомена да се спроводи отворени поступак 
(3) предмет јавне набавке (добра, услуге, радови) 
(4) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или 

оквирног споразума 
(5) напомена уколико је у питању резервисана набавка 
(6) напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
(7) контакт (лице или служба) 
2) подаци о предмету јавне нaбавке 

(1) опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки 
(2) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, назив и 

ознака из општег речника набавки 
(3) врста оквирног споразума (између једног или више наручилаца и једног или више 

понуђача), трајање оквирног споразума, начин  доделе уговора у случају да се 
оквирни споразум закључује са више понуђача, назив, адреса и интернет страна 
наручилаца који могу да користе оквирни споразум за доделу уговора, када 
оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке, ако се отворени 
поступак спроводи ради закључења оквирног споразума 

3) врста, техничке карактеристике (спецификације), квалитет, количина и 

опис добара, радова или услуга, начин спровођења контроле и обезбеђивања 

гаранције квалитета, рок извршења, место извршења или испоруке добара, 

евентуалне додатне услуге и сл. 
4) техничка документација и планови 

5) услови за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. Закона о 

јавним набавкама и упутство како се доказује испуњеност тих услова 

6) упутство понуђачима како да сачине понуду 

7) образац понуде 

8) модел уговора 
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9) образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни 

10) образац трошкова припреме понуде 

11) образац изјаве о независној понуди 

12) други обрасци који су неопходни за припрему понуде  

(1) Образац изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН 
(2) Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 
(3) Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде 
(4) Образац потврде и Образац референтна листа  
(5) Образац потврде о извршеном увиду 

 
 

 

 

 

 

 

 

Комисија: 

 

1. Наташа Нађ, председник 
  - Нада Радуловић, заменик председника 
  2. Весна Поповић, члан 
  - Сања Андрић, заменик члана 
  3. Анела Амиџић, члан 
  - Маја Стојичић, заменик члана 
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1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
(1) назив, адреса и интернет страница наручиоца: 

  Назив: Управа за заједничке послове покрајинских органа 
  Адреса: 21000 Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16 
  Интернет страница наручиоца: www.uprava.vojvodina.gov.rs  
 
(2) напомена да се спроводи отворени поступак: 

  За предметну јавну набавку спроводи се отворени поступак јавне набавке. 
 
(3) предмет јавне набавке (добра, услуге, радови): 

         Предмет јавне набавке је набавка добара – софтвери и апликативни програми - 
Стратегија еУправе, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 8. 
 
(4) назнака да се поступак спроводи ради закључења уговора о јавној набавци или 

оквирног споразума: 

 Поступак се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци.   
 
(5) напомена уколико је у питању резервисана набавка: 

 У предметном поступку није у питању резервисана јавна набавка.  
 
(6) напомена уколико се спроводи електронска лицитација: 

 У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се електронска лицитација. 
 
(7) контакт (лице или служба): 

 Контакт лице у предметном поступку  је: 
Наташа Нађ, телефон: 021/2100825, e-mail: natasa.nadj@vojvodina.gov.rs  
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2) ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
(1)опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавки: 

 Опис предмета набавке: предмет набавке су добра - софтвери и апликативни 
програми - Стратегија еУправе, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) 
од 1 до 8; 
 Назив и ознака из ОРН:  

• Партија 1 - Софтверски пакети за графички дизајн – CorelDRAW Graphics Suite X6 и 
Аdobe Creative Suite CS6 Master Collection; ознака из ОРН:48311100 – Систем за 
управљање документима, 48613000 – Електронско управљање подацима (ЕДМ), 
48920000 – Програмски пакети за аутоматизацију канцеларијског пословања, ознака 
из Допунског речника набавки:ЈА13 – за локалну мрежу; 

• Партија 2 - Софтвер за евидентирање радног времена и контролу приступа; ознака из 
ОРН:48450000 – Програмски пакет за обрачун времена или људске ресурсе, ознака 
из Допунског речника набавки: ЈА13 – за локалну мрежу, ЈА15 – са лиценцом; 

• Партија 3 - Системски софтвер за управљање, контролу и праћење PKI система; 
ознака из ОРН:48311100 – Систем за управљање документима, 48613000 – 
електронско управљање подацима(ЕДМ), 48920000 – Програмски пакети за 
аутоматизацију канцеларијског пословања, ознака из Допунског речника 
набавки:ЈА13 – за локалну мрежу, ЈА16 – без лиценце; 

• Партија 4 - Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП 
Војводине; ознака из ОРН:48311100 – Систем за управљање документима, 48613000 
– електронско управљање подацима(ЕДМ), 48920000 – Програмски пакети за 
аутоматизацију канцеларијског пословања, ознака из Допунског речника 
набавки:ЈА13 – за локалну мрежу, ЈА16 – без лиценце; 

• Партија 5 - Интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање 
документима  - еПисарница – III фаза; ознака из ОРН:48311100 – Систем за 
управљање документима, 48613000 – Електронско управљање подацима(ЕДМ), 
48920000 – Програмски пакети за аутоматизацију канцеларијског пословања, ознака 
из Допунског речника набавки:ЈА13 – за локалну мрежу; 

• Партија 6 - Софтвер за претварање текста у говор (Text to speech – TTS) – озвучење 
Интернет презентације Скупштине АП Војводине; ознака из ОРН:48512000 – 
Програмски пакет за интерактивни гласовни одзив, ознака из Допунског речника 
набавки :ЈА10 – за интернет, ЈА19 – за сервер; 

• Партија 7 - Софтверски систем за управљање документацијом у складу са стандардом 
ISO27001 (софтвер за систем квалитета); ознака из ОРН:48310000 – Програмски 
пакет за израду докумената, 48311000 – Програмски пакет за управљање 
документима, 48311100 – Систем за управљање документима, ознака из Допунског 
речника набавки:ЈА13 – за локалну мрежу; 

• Партија 8 - Софтверски систем за административне регистре о институцијама из 
области образовања и културе у АП Војводине; ознака из ОРН :48311100 – Систем за 
управљање документима, 48613000 – Електронско управљање подацима(ЕДМ), 
ознака из Допунског речника набавки: ЈА10 – за интернет. 
(2) опис партије, ако је предмет јавне набавке обликован по партијама, 

назив и ознака из општег речника набавки: 

 Предмет јавне набавке је обликован у више посебних, истоврсних целина (партија) 
од 1 до 8, и то: 

• Партија 1 - Софтверски пакети за графички дизајн – CorelDRAW 

Graphics Suite X6 и Аdobe Creative Suite CS6 Master Collection, 
ознака из ОРН:48311100 – Систем за управљање документима, 48613000 – 
Електронско управљање подацима (ЕДМ), 48920000 – Програмски пакети за 
аутоматизацију канцеларијског пословања, ознака из Допунског речника 
набавки:ЈА13 – за локалну мрежу 
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• Партија 2 - Софтвер за евидентирање радног времена и контролу 

приступа 
ознака из ОРН:48450000 – Програмски пакет за обрачун времена или људске 
ресурсе, ознака из Допунског речника набавки: ЈА13 – за локалну мрежу, ЈА15 
– са лиценцом 

• Партија 3 - Системски софтвер за управљање, контролу и праћење PKI 

система 

ознака из ОРН:48781000 – Програмски пакет за управљање системом, ознака 
из Допунског речника набавки:ЈА16 – без лиценце, ЈА19 – за сервер 

• Партија 4 – Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на 

територији АП Војводине 

ознака из ОРН:48311100 – Систем за управљање документима, 48613000 – 
електронско управљање подацима(ЕДМ), 48920000 – Програмски пакети за 
аутоматизацију канцеларијског пословања, ознака из Допунског речника 
набавки:ЈА13 – за локалну мрежу, ЈА16 – без лиценце 

• Партија 5 - Интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и 

управљање документима  - еПисарница – III фаза 

ознака из ОРН:48311100 – Систем за управљање документима, 48613000 – 
Електронско управљање подацима(ЕДМ), 48920000 – Програмски пакети за 

аутоматизацију канцеларијског пословања, ознака из Допунског речника 
набавки:ЈА13 – за локалну мрежу 

• Партија 6 - Софтвер за претварање текста у говор (Text to speech – 

TTS) – озвучење Интернет презентације Скупштине АП Војводине 

ознака из ОРН:48512000 – Програмски пакет за интерактивни гласовни одзив, 
ознака из Допунског речника набавки :ЈА10 – за интернет, ЈА19 – за сервер 

• Партија 7 - Софтверски систем за управљање документацијом у складу 

са стандардом ISO27001 (софтвер за систем квалитета) 

ознака из ОРН:48310000 – Програмски пакет за израду дкумената, 48311000 –
Програмски пакет за управљање документима, 48311100 – Систем за 
управљање документима, ознака из Допунског речника набавки:ЈА13 – за 
локалну мрежу; 

• Партија 8 - Софтверски систем за административне регистре о 

институцијама из области образовања и културе у АП Војводине 

ознака из ОРН :48311100 – Систем за упарављање документима, 48613000 – 
Електронско управљање подацима(ЕДМ), ознака из Допунског речника 
набавки: ЈА10 – за интернет. 
 

Ова Конкурсна документација се односи на ПАРТИЈУ 4 - Софтверски систем за подршку 
инспекцијског надзора на територији АП Војводине. 
 

(3) врста оквирног споразума (између једног или више наручилаца и једног 

или више понуђача), трајање оквирног споразуа, начин  доделе уговора у случају 

да се оквирни споразум закључује са више понуђача, назив, адреса и интернет 

страна наручилаца који могу да користе оквирни споразум за доделу уговора, када 

оквирни споразум закључује тело за централизоване набавке, ако се отворени 

поступак спроводи ради закључења оквирног споразума: 

 

 Отворени поступак се не спроводи ради закључења оквирног споразума. 
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3) ВРСТА , ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈЕ), 

КВАЛИТЕТ , КОЛИЧИНА И ОПИС ДОБАРА, РАДОВА ИЛИ УСЛУГА, 

НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И ОБЕЗБЕЂИВАЊА ГАРАНЦИЈЕ КВАЛИТЕТА, РОК 

ИЗВРШЕЊА, МЕСТО ИЗВРШЕЊА ИЛИ ИСПОРУКЕ ДОБАРА, ЕВЕНТУАЛНЕ ДОДАТНЕ 

УСЛУГЕ И СЛ. 

 

3)1) врста техничке карактеристике (спецификације): 

 
ПАРТИЈА 4 - СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ПОДРШКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НА 

ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 

 

 ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА 

 

 

1. ОПШТИ ПОДАЦИ  

Наручилац 

Република Србија 
Аутономна Покрајина Војводина 
Управа за заједничке послове 
покрајинских органа 
Булевар Михајла Пупина 16 
21000 Нови Сад 
 
Назив  

„Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине”. 
 
Место имплементације 

Пословне просторије Наручиоца, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад. 
 
Начин израде  

У сарадњи са Наручиоцем потребно је извршити детаљну анализу процеса инспекцијског 
надзора који врше надлежни органи покрајинске управе на територији АПВ у складу са 
Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број 99/2009) и Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинској управи („Сл. лист 
АП Војводине”, бр. 40/12). Спецификацију, израду и имплементацију софтверског система за 
подршку инспекцијског надзора који врше органи покрајинске управе на територији АПВ 
потребно је реализовати у складу са фундаменталним пројектима Програма еВојводина: 
1) „Политика и стандарди за коришћење информационо-комуникационих технологија у 

покрајинским и општинским институцијама АП Војводине”, Природно - матаматички 
факултет, Нови Сад, 2006. г.; 

2) „Спецификација информационих захтева јавних сервиса система еВојводине”, Факултет 
техничких наука, Нови Сад, 2006.г; 

3) „Софтверска архитектура за еВoјводину за програм еВојводина”, Факултет техничких 
наука, Нови Сад, 2006. г. 

Софтверски систем треба да подржи процесе инспекцијског надзора који врше надлежни 
органи покрајинске управе на територији АПВ. Увођење, пуштање у рад и верификацију 
софтверског система треба извршити за подршку инспекцијског надзора у Покрајинском 
секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и у Покрајинском 
секретаријату за спорт и омладину. 
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2. УВОД 

 
Инспекцијски надзор обухвата надзор над применом закона, других прописа и општих аката 
и над спровођењем прописаних мера, у областима које подлежу надзору, укључујући и 
контролу испуњености прописаних услова које морају да испуне различити ресурси који 
подлежу надзору. 
У складу са Статутом Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине”, бр. 17/09), 
Законом о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 
РС”, број 99/2009) и Покрајинском скупштинском одлуком о покрајинској управи („Сл. лист 
АП Војводине”, бр. 40/12), органи покрајинске управе су надлежни за послове 
инспекцијског надзора на територији АП Војводине. Обим ових послова је веома велики, јер 
инспекцијски надзор обухвата различите секторске области.  
Основни задатак софтверског система је да обезбеди креирање, обраду и размену 
докумената који се појављују у пословним процесима инспекцијског надзора који врше 
покрајински инспектори. Документи се централизовано складиште у електронској форми. 
Софтверски систем омогућава архивирање свих неопходних података, који се користе за 
анализе, статистику, израду потребних планова и предузимање одговарајућих мера. У том 
смислу, софтверски систем има функцију контроле и праћења у области вршења 
инспекцијског надзора на територији АПВ. Систем еИнспекције користе начелници за 
планирање и распоређивање послова инспекцијског надзора.  
Систем еИнспекције треба да буде универзалан, односно функционалности система треба 
пројектовати тако да подржава инспекцијски надзор у различитим секторским областима, те 
да га уз одређене измене и прилагођења могу користити и други покрајински органи управе, 
односно реализовано софтверско решење треба да буде: 
• редундантно, 
• прошириво (скалабилно), 
• надоградиво (модуларно), 
• засновано на отвореним стандардима,  
• лако за одржавање и  
• отворено за интеграције са другим информационим системима. 
Неопходно је реализовати имплементацију софтверског система еИнспекције, односно 
увођење, пуштање у рад и верификацију софтверског система за подршку инспекцијског 
надзора у Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне 
средине и у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину.  

 
3. ПОДЛОГЕ  

 

Као основа за израду софтверског система треба да буду коришћени следећи документи: 
1) Закон о утврђивању надлежности Аутономне Покрајине Војводине („Службени гласник 

РС”, број 99/2009); 
2) Статут Аутономне Покрајине Војводине („Сл. лист АП Војводине”, бр. 17/09); 
3) Закон о службеној употреби језика и писама („Службени гласник РС”, бр. 45/91, 53/93, 

67/93, 48/94, 101/05); 
4) Закон о заштити права и слобода националних мањина („Службени лист СРЈ”, број 

11/2002); 
5) Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, 

бр. 120/04); 
6) Закон о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 98/07); 
7) Закон о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/2001 и 

„Службени гласник РС”, бр. 30/2010. Види: чл. 64. Уставне повеље - СЛ СЦГ, 1/2003-
1); 

8) Одлука о стратегији еУправе покрајинских органа („Службени лист АПВ”, број 18/07); 
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9) Стратегија развоја информационог друштва у АП Војводини, Факултет техничких наука, 
Нови Сад, 2009.;  

10) Стратегија развоја информационог друштва у Републици Србији до 2020. године 
(„Службени гласник РС”, бр. 51/2010); 

11) Стратегија развоја електронске управе у Републици Србији од 2009. до 2013. године 
(„Службени гласник РС”, број 83/2009 и 5/2010); 

12) Закон о електронском потпису („Службени гласник РС”, бр. 135/04); 
13) Подзаконска акта за спровођење Закона о електронском потпису („Службени гласник 

РС”, бр. 48/05, 82/05, 116/05 и 26/2008); 
14) Закон о личној карти („Службени гласник РС”, бр. 62/06); 
15) Закон о електронском документу („Службени гласник РС”, бр. 51/2009); 
16) Прaвилник о издавању временског жига („Службени гласник РС”, бр. 112/2009) 
17) Пројекат „Спецификација информационих захтева интранет система Скупштине и 

Извршног већа АПВ”, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2006.г; 
18) Пројекат „Политика и стандарди за коришћење информационо-комуникационих 

технологија у покрајинским и општинским институцијама АП Војводине”, Природно - 
матаматички факултет, Нови Сад, 2006. г.; 

19) Пројекат „Спецификација информационих захтева јавних сервиса система еВојводине”, 
Факултет техничких наука, Нови Сад, 2006.г; 

20) Пројекат: „Софтверска архитектура за еВoјводину за програм еВојводина”, Факултет 
техничких наука, Нови Сад, 2006. г; 

21) Закон о здравственој заштити ("Сл. гласник РС", бр. 107/2005, 72/2009 - др. закон, 
88/2010 и 99/2010) 

 
Законска и подзаконска акта која регулишу надзор у области урбанизма, 

градитељства, заштите животне средине и спорта: 

 
Законска регулатива у области надзора индустријских постројења 

1. Закон о заштити животне средине ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 

36/2009 - др. закон и 72/2009 - др. закон); 

1.1. Правилник о методологији за израду националног и локалног регистра извора 
загађивања, као и методологији за врсте, начине и рокове прикупљања података 
("Сл. гласник РС", бр. 91/2010); 
 

2. Закон о амбалажи и амбалажном отпаду ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009); 

2.1. Правилник о годишњој количини амбалажног отпада по врстама за које се обавезно 
обезбеђује простор за преузимање, сакупљање, разврставање и привремено 
складиштење ("Сл. гласник РС", бр. 70/2009); 

2.2. Правилник о обрасцима извештаја о управљању амбалажом и амбалажним отпадом 
("Сл. гласник РС", бр. 21/2010); 
 

3. Закон о заштити од буке у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 

88/2010); 

3.1. Правилник о методама мерења буке, садржини и обиму извештаја о мерењу буке 
("Сл. гласник РС", бр. 72/2010); 

3.2. Уредба о индикаторима буке, граничним вредностима, методама за оцењивање 
индикатора буке, узнемиравања и штетних ефеката буке у животној средини ("Сл. 
гласник РС", бр. 75/2010); 
 

4. Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине 

("Сл. гласник РС", бр. 135/2004); 

4.1. Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола 
("Сл. гласник РС", бр. 84/2005); 
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5. Закон о заштити од нејонизујућих зрачења ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009); 

5.1. Правилник о границама излагања нејонизујућим зрачењима ("Сл. гласник РС", бр. 
104/2009); 

5.2. Правилник о изворима нејонизујућих зрачења од посебног интереса, врстама извора, 
начину и периоду њиховог испитивања ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009); 

5.3. Правилник о садржини и изгледу обрасца извештаја о систематском испитивању 
нивоа нејонизујућих зрачења у животној средини ("Сл. гласник РС", бр. 104/2009); 
 

6. Закону о управљању отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009 и 88/2010) 

6.1. Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада ("Сл. гласник РС", 
бр. 56/2010); 

6.2. Правилник о листи електричних и електронских производа, мерама забране и 
ограничења коришћења електричне и електронске опреме која садржи опасне 
материје, начину и поступку управљања отпадом од електричних и електронских 
производа ("Сл. гласник РС", бр. 99/2010); 

6.3. Правилник о начину и поступку управљања истрошеним батеријама и акумулаторима 
("Сл. гласник РС", бр. 86/2010); 

6.4. Правилник о начину и поступку управљања отпадним гумама ("Сл. гласник РС", бр. 
104/2009 и 81/2010); 

6.5. Правилник о начину и поступку управљања отпадним возилима ("Сл. гласник РС", 
бр. 98/2010); 

6.6. Правилник о начину и поступку за управљање отпадним флуоресцентним цевима 
које садрже живу ("Сл. гласник РС", бр. 97/2010); 

6.7. Правилник о начину складиштења, паковања и обележавања опасног отпада ("Сл. 
гласник РС", бр. 92/2010); 

6.8. Правилник о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са 
упутством за његово попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 95/2010); 

6.9. Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест ("Сл. гласник РС", бр. 
75/2010); 

6.10. Правилник о управљању медицинским отпадом ("Сл. гласник РС", бр. 
78/2010); 

6.11. Правилник о условима, начину и поступку управљања отпадним уљима ("Сл. 
гласник РС", бр. 71/2010); 

6.12. Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и 
третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијање енергије 
("Сл. гласник РС", бр. 98/2010); 

6.13. Уредба о листи неопасног отпада за који се не издаје дозвола, са 
документацијом која прати прекогранично кретање ("Сл. гласник РС", бр. 102/2010)  

6.14. Уредба о одлагању отпада на депоније ("Сл. гласник РС", бр. 92/2010) ; 
6.15. Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада, 

обрасцу дневне евиденције о количини и врсти произведених и увезених производа 
и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег извештаја, 
обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обрачун, висину и начин 
обрачунавања и плаћања накнаде ("Сл. гласник РС", бр. 54/2010); 

6.16. Уредба о врстама отпада за које се врши термички третман, условима и 
критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за 
пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, 
поступању са остатком након спаљивања ("Сл. гласник РС", бр. 102/2010) ; 

6.17. Правилник о обрасцу документа о кретању опасног отпада и упутству за 
његово попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009) ; 

6.18. Правилник о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за његово 
попуњавање ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009); 

6.19. Уредба о одређивању појединих врста опасног отпада које се могу увозити као 
секундарне сировине ("Сл. гласник РС", бр. 60/2009); 
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7. Закон о заштити ваздуха ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009) 

7.1. Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух ("Сл. 
гласник РС", бр. 71/2010 и 6/2011 - испр.) 

7.2. Правилник о граничним вредностима емисије, начину и роковима мерења и 
евидентирања података ("Сл. гласник РС", бр. 30/97 и 35/97 - испр.) 

7.3. Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха ("Сл. гласник РС", 
бр. 11/2010 и 75/2010) 

7.4. Уредба о методологији прикупљања података за национални инвентар емисије 
гасова са ефектом стаклене баште ("Сл. гласник РС", бр. 81/2010) 

7.5. Уредба о методологији прикупљања података за национални инвентар ненамерно 
испуштених дуготрајних органских загађујућих супстанци ("Сл. гласник РС", бр. 
76/2010) 

7.6. Уредба о поступању са супстанцама које оштећују озонски омотач, као и о условима 
за издавање дозвола за увоз и извоз тих супстанци ("Сл. гласник РС", бр. 22/2010) 

8. Закон о водама ("Сл. гласник РС", бр. 30/2010) 

8.1. Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода ("Сл. 
гласник СРС", бр. 47/83 и 13/84 - испр.) 

8.2. Правилник о опасним материјама у водама ("Сл. гласник СРС", бр. 31/82) 
8.3. Уредба о класификацији вода ("сл. гласник срс", бр. 5/68) 
8.4. Уредба о класификацији вода међурепубличких водотока, међудржавних вода и вода 

обалног мора југославије(сл гласни СФРЈ бр 6/78) 
9. Закон о процени утицаја на животну средину ("Сл. гласник РС", бр. 135/2004 и 

36/2009) 

9.1. Уредба о утврђивању листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и 
листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину 
("Сл. гласник РС", бр. 114/2008) 

 
Законска регулатива која се односи на област коришћења и заштите природних 

добара и ресурса 

1. Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 - испр.); 
1.1. Уредба о стављању под контролу коришћења и промета дивље флоре и фауне 

(Сл. гласник РСбр 31/2005,45/2005- испр.,22/2007,38/2008 и 9/2010 и 
69/2011); 

1.2. Правилник о проглашењуи заштити строго заштићених и заштићених дивљих 
врста биљака,животиња и гљива (Сл. гласник РСбр 5/2010 и 41/2011); 

1.3. Правилник о прекограничном промету и трговини заштићеним врстама 
1.4. (Сл. гласник РСбр 99/2009); 
1.5. Правилник о условима држања,начину обележавања и евидентирања дивљих 

животиња у заточеништву(Сл. гласник РСбр 86/2010); 
1.6. Правилник о условима које морају испуњавати прихватилишта за збрињавање 

заштићених дивљих животиња (Сл. гласник РС бр 76/2010); 
1.7. Правилник о оштетном ценовнику за утврђивање висине накнаде штете 

проузроковане недозвољеном радњом у односу на строго заштићене и 
заштићене дивље врсте (Сл.гл.РС бр 37/2010); 

 
Законска регулатива која се односи на област одрживог коришћења рибљег фонда 

1. Закон о заштити и одрживом коришћењу рибљег фонда ("Сл. Гласник РС", бр. 
36/2009); 
1.1. Правилник о начину обележавања граница рибарског подручја ("Сл. Гласник 

РС", бр. 79/2009); 
1.2. Правилник о условима и начину организовања рибочуварске службе, обрасцу 

рибочуварске легитимације и изгледу рибочуварске значке ("Сл. Гласник РС", 
бр. 7/2010); 
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1.3. Наредба о мерама за очување и заштиту рибљег фонда ("Сл. Гласник РС", бр. 
104/2009 и 49/2010); 

1.4. Правилник о категоризацији риболовних вода("Сл. Гласник РС", бр. 13/2010); 
1.5. Правилник о начину, алатима и средствима којима се обавља привредни 

риболов, као и о начину, алатима, опреми и средствима којима се обавља 
рекреативни риболов("Сл. Гласник РС", бр. 73/2010); 

1.6. Правилник о начину вођења евиденције о улову рибе, као и о изгледу и 
садржини јединственог обрасца евиденције улова од стране рекреативног 
риболовца ("Сл. Гласник РС", бр. 104/2009); 

1.7. Решење о проглашавању природних рибљих плодишта на рибарским 
подручјима ("Сл. Гласник РС", бр. 76/94 и 79/2002); 

1.8. Правилник о начину одређивања и висини накнаде штете нанете рибљем 
фонду ("Сл. Гласник РС", бр. 84/2009); 

1.9. Правилник о садржини обрасца дозволе за рекреативни риболов ("Сл. Гласник 
РС", бр. 73/2010); 

1.10. Правилник о садржини обрасца годишње дозволе за привредни риболов ("Сл. 
Гласник РС", бр. 73/2010); 

1.11. Правилник о висини трошкова за издавање годишње дозволе за рекреативни 
риболов("Сл. Гласник РС", бр. 71/2009 и 20/2010); 

1.12. Правилник о форми, садржају и обиму финалног извештаја о коришћењу 
рибарског подручја ("Сл. Гласник РС", бр. 70/2010); 

1.13. Правилник о програму мониторинга ради праћење стања рибљег фонда у 
риболовним водама ("Сл. Гласник РС", бр. 71/2010); 

 

Законска регулатива у области заштићених подручја 

1. Закон о заштити природе ("Сл. гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010 - испр.) 
1.1. Правилник о условима које мора да испуњава управљач заштићеног подручја 

("Сл. гласник РС", бр. 85/2009) 
1.2. Уредба о еколошкој мрежи ("Сл. гласник РС", бр. 102/2010) 
1.3. Уредба о заштити предела изузетних одлика "СУБОТИЧКА ПЕШЧАРА" ("Сл. 

гласник РС", бр. 127/2003 и 113/2004) 
1.4. Уредба о заштити специјалног резервата природе "БАГРЕМАРА" ("Сл. гласник 

РС", бр. 12/2007) 
1.5. Уредба о заштити специјалног резервата природе "КАРАЂОРЂЕВО" ("Сл. 

гласник РС", бр. 37/97) 
1.6. Уредба о заштити специјалног резервата природе "КОВИЉСКО-

ПЕТРОВАРАДИНСКИ РИТ" ("Сл. гласник РС", бр. 27/98, 91/2006 и 81/2008) 
1.7. Уредба о заштити специјалног резервата природе "КРАЉЕВАЦ" ("Сл. гласник 

РС", бр. 14/2009) 
1.8. Уредба о заштити специјалног резервата природе "ЛУДАШКО ЈЕЗЕРО" ("Сл. 

гласник РС", бр. 30/2006) 
1.9. Уредба о заштити специјалног резервата природе "ОБЕДСКА БАРА" ("Сл. 

гласник РС", бр. 56/94 и 81/2008) 
1.10. Уредба о заштити специјалног резервата природе "ПАШЊАЦИ ВЕЛИКЕ 

ДРОПЉЕ" ("Сл. гласник РС", бр. 37/97) 
1.11. Уредба о заштити специјалног резервата природе "СЕЛЕВЕЊСКЕ ПУСТАРЕ" 

("Сл. гласник РС", бр. 37/97) 
1.12. Уредба о заштити специјалног резервата природе "СЛАНО КОПОВО" ("Сл. 

гласник РС", бр. 74/2001) 
1.13. Уредба о заштити специјалног резервата природе "СТАРИ БЕГЕЈ - ЦАРСКА 

БАРА" ("Сл. гласник РС", бр. 59/94 и 86/2005) 
1.14. Уредба о заштити специјалног резервата природе "ЗАСАВИЦА" ("Сл. гласник 

РС", бр. 19/97) 
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1.15. Уредба о заштити специјалног резервата природе ДЕЛИБЛАТСКА ПЕШЧАРА 
("Сл. гласник РС", бр. 3/2002 и 81/2008) 

1.16. Уредба о заштити специјалног резервата природе ГОРЊЕ ПОДУНАВЉЕ ("Сл. 
гласник РС", бр. 45/2001, 81/2008 и 107/2009) 

1.17. Уредба о заштити споменика природе "ДУНАВСКИ ПАРК" ("Сл. гласник РС", бр. 
25/98); 

1.18. Просторни план подручја посебне намене Фрушке Горе до 2022. године 
 

Законска регулатива у области урбанизма и градитељства 

1. Закон о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 2020. године („Службени 
гласнику РС”, бр. 88/2010) 

2. Закон о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/2009, 81/2009, 
24/2011 (погледати и чл. 88. и 89) и 121/2012 (погледати и чл. 2). Види: Одлуку УС 
РС, I Уз број 74/2010 - 64/2010-66. 

3. Закон о становању („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 46/94, 
47/94, 49/95, 16/97, 46/98 и 26/2001. Види: чл. 80. Закона - 53/93-2467. чл. 2. 
Закона - 67/93-3111. Види: чл. 64. Закона - 48/94-1497. Види: чл. 39. Закона - 
44/95-1646. Види чл. 69. Закона - 101/2005-28. 

4. Закон о комуналним делатностима („Службени лист РС”, бр. 16/97 и 42/98.) 
5. Закон о одржавању стамбених зграда („Службени гласник РС”, бр. 44/95 и 46/98. 

Види: Одлуку УС РС IУ 186/96 - 1/2001-3. Види чл. 68. Закона - 101/2005-28.  
 Правилник о начину, поступку и садржини података за утврђивање испуњености услова за 
издавање лиценце за израду техничке документације и лиценце за грађење објеката за које 
одобрење за изградњу издаје Министарство, односно аутономна покрајина, као и о условима 
за одузимање тих лиценци.  
6. Правилник о условима и критеријумима за су/финансирање израде планских 

докумената  
7. Правилник о условима, програму и начину полагања стручног испита у области 

просторног и урбанистичког планирања, израде техничке документације и грађења  
8. Правилник о садржини и начину вођења стручног надзора  
9. Правилник о садржини, начину и поступку израде планских докумената  
10. Правилник о садржини информације о локацији и о садржини локацијске дозволе  
11. Правилник о садржини и изради урбанистичког плана  
12. Правилник о садржини и изгледу интегрисане дозволе  
13. Правилник о садржини, изгледу и начину попуњавања захтева за издавање 

интегрисане дозволе  
14. Правилник о садржини и начину издавања грађевинске дозволе  
15. Правилник о обрасцу за попис објеката изграђених без грађевинске дозволе, односно 

објеката који се користе без употребне дозволе  
16. Правилник о обрасцу и садржини легитимације урбанистичког и грађевинског 

инспектора и врсти опреме коју користи инспектор  
17. Правилник о начину јавне презентације урбанистичког пројекта  
18. Правилник о критеријумима за одређивање накнаде у поступцима легализације, 

критеријумима за објекте за које се не може накнадно издати грађевинска дозвола, 
као и о садржини техничке документације и садржини и начину издавања 
грађевинске и употребне дозволе за објекте који су предмет легализације  

19. Правилник о изгледу, садржини и месту постављања градилишне табле 40 КБ 
20. Правилник о изгледу и садржини службеног знака и поступку затварања градилишта  
21. Правилник о начину издавања урбанистичке дозволе и урбанистичке сагласности и 

обрасцу урбанистичке дозволе  
22. Правилник о изменама и допунама Правилника о садржини, начину и поступку израде 

планских докумената  
23. Правилник о условима, начину вођења и приступа, као и о садржини Регистра 

инвеститора  



14/75 

24. Правилник о критеријумима за умањење накнаде за уређивање грађевинског 
земљишта у поступку легализације и о условима и начину легализације објекта  

25. Правилник о општим правилима за парцелацију, регулацију и изградњу  
26. Правилник о енергетској ефикасности зграда  
27. Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским 

својствима зграда  
28. Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола 59 

КБ 
29. Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или дâ у 

закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине 
или без накнаде 59 КБ 

30. Уредба о одржавању стамбених зграда и станова 59 КБ 
31. Уредба о критеријумима и поступку за утврђивање висине накнаде по основу 

конверзије права за лица која имају право на конверзију уз накнаду 77 КБ 
32. Уредба о утврђивању Просторног плана подручја посебне намене инфраструктурног 

коридора државног пута И реда бр. 21 Нови Сад-Рума-Шабац и државног пута и реда 
бр. 19 Шабац-Лозница 595 КБ 

 
Законска регулатива у области спорта 

1. Закон о спорту („Службени гласник РС”, бр. 24/2011) 
2. Правилник о критеријумима категоризације спортских грана у АП Војводини 

 
4. ФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ  

 

Основни задатак софтверског система је да обезбеди креирање, обраду и размену 
докумената који се појављују у пословним процесима  инспекцијског надзора који врше 
органи покрајинске управе.  
Пре израде софтверског система потребно је извршити снимање стања: дефинисање свих 
пословних процеса, учесника и докумената – прописаних образаца у области инспекцијског 
надзора у складу са важећим законским прописима (поглавље „3. Подлоге” ове техничке 
спецификације). Потребно је евидентирати и детаљно анализирати пословне токове, начин 
комуникације и размене података, обавезе и радне задатке свих запослених у Покрајинском 
секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и у Покрајинском 
секретаријату за спорт и омладину, који на било који начин учествују у процесу 
инспекцијског надзора.  
У циљу успешне израде и имплементације софтверског система, Наручилац ће омогућити да 
одређена лица (надлежни и одговорни запослени из Покрајинског секретаријата за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и Покрајинског секретаријата за спорт 
и омладину) буду на располагању у договорено време ради анализе процеса. Наручилац ће 
омогућити да Добављачу у току израде софтверског система буду доступни сви нормативно-
правни и други релевантни документи. 
Кроз интервјуе са представницима Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство 
и заштиту животне средине и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину, потребно је 
дефинисати детаљну спецификацију софтверског система за подршку инспекцијског надзора 
на територији Покрајине. То подразумева прецизну спецификацију функционалних и 
нефункционалних карактеристика софтверског решења које треба реализовати. Уколико се 
после снимања стања покаже да постоји потреба, потребно је дефинисати и спецификацију 
неопходних додатних информационих сервиса, софтверских, хардверских, комуникационих 
и других ресурса.  
Софтверски систем треба пројектовати и реализовати тако да подржи све процесе који се у 
Покрајини одвијају у склопу вршења инспекцијског надзора у складу са релевантном 
законском регулативом. Систем треба да подржи нови „електронски” начин пословања у овој 
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области у складу са важећом прописима, у складу са обимом тих послова и начином на који 
се ти послови обављају у пракси.  
Софтверски систем треба да омогући архивирање свих неопходних података, који се користе 
за анализе, статистику, израду потребних планова и предузимање одговарајућих мера. У том 
смислу, софтверски систем треба да има функцију контроле и праћења у области вршења 
инспекцијског надзора на територији АПВ.  
Систем је потребно тако пројектовати и реализовати, да се накнадно могу додавати нови 
модули и нове функционалности софтверског система. 
Софтверски систем треба да подржи аутоматизацију свих неопходних релевантних 
пословних процеса, активности, као и евиденција, који ће бити дефинисани кроз интервјуе 
са представницима Покрајинског секретаријата за урбанизам, градитељство и заштиту 
животне средине и Покрајинског секретаријата за спорт и омладину у току снимања стања. 
На основу снимљеног стања, у договору са Наручиоцем, Добављач треба да дефинише 
неопходне ресурсе за подршку функција софтверског система, као и да дефинише 
неопходне обуке и тренинге за запослене који треба да користе систем у свом свакодневном 
раду. На исти начин, у договору са Наручиоцем, треба дефинисати неопходан број 
клијентских инсталација.  
Софтверско решење мора да буде: 
• редундантно, 
• прошириво (скалабилно), 
• надоградиво (модуларно), 
• засновано на отвореним стандардима,  
• лако за одржавање и  
• отворено за касније интеграције са другим информационим системима. 
Софтверско решење треба да подржава централизовану администрацију система.  
Карактеристике софтвера морају бити у складу са захтевима који су декларисани Програмом 
еВојводина, а посебно пројектом „Софтверска архитектура за Програм еВојводина”.  
Софтверски систем треба да садржи спољну приступну тачку (део преко којег систему 
приступају инспектори на терену) и унутрашњу приступну тачку (део преко којег систему 
приступају надлежни запослени у Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и 
заштиту животне средине и у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину).  
Софтверско решење треба да омогући аутоматизацију свих токова интеракција и 
комуникације између учесника у релевантним процесима (SMS, e-mail, web, факс). 
Потребно је омогућити имплементацију система за дигитално потписивање у софтверски 
систем. 
Добављач је у обавези да се придржава свих безбедносних механизама који се већ 
стандардно примењују у информационом систему Владе АП Војводине и органа покрајинске 
управе. 
Софтверско решење треба да има могућност лаког проширивања капацитета и додавања 
нових сервиса. 
Добављач треба, после снимања стања, у договору са Наручиоцем, да специфицира 
адекватне техничке карактеристике сервера, као и неопходан број и карактеристике 
клијентских радних станица.  
Софтверски систем треба да обезбеди следеће функционалности: 

• подршку за креирање и одржавање електронских база података (база прописа, база 
објеката под инспекцијским надзором и база описа пословних процеса инспекцијског 
надзора - контролне листе), 

• подршку за преузимање података од Агенције за привредне регистре (АПР) и 
Трговинског суда 

• подршку за вршење инспекцијског надзора (креирање, обрада и размена 
електронских докумената), 

• подршку за upload слика и мапа, као и за дефинисање додатних атрибута уз сваку 
фотографију/мапу, који се могу претраживати, 
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• подршку за управљање организацијом и распоређивањем послова инспекцијског 
надзора (тј. модул за додељивање предмета, који користи базу пондерисаних 
објеката и контролне листе, а који треба да омогући начелнику да инспекторима 
додељује предмете),  

• експертски систем за аутоматизовану подршку доношењу мера (модул за доношење 
мера на основу чекирања контролних листа; овај модул треба да омогући увид 
претпостављенима када је инспектор одговоран за чињење или нечињење, што ће 
имати значајан ефекат на онемогућавање корупције), 

• подршку за извештавање, 
• подршку за претходно обавештавање пословних субјеката или лица која су предмет 

инспекцијског надзора, 
• подршку контроли приступа,  
• подршку дигиталном потписивању докумената и 
• подршку за интеграцију - размену података са софтверским системом еПисарница. 

  
4.1. Корисници система: 

 а) Корисници система су инспекцијске службе у Покрајинском секретаријату за 
урбанизам, градитељство и заштиту животне средине и у Покрајинском секретаријату за 
спорт и омладину, које треба да имају могућност да припремају, креирају, обрађују и 
размењују електронске документе у оквиру вршења инспекцијског надзора. Потребно је 
предвидети могућност да корисници буду организовани у групе, а да један корисник може 
бити члан више група.  

 б) Права коришћења делова система, права приступа документима и групама 
докумената се дефинишу на нивоу корисника, односно групе корисника. 

 ц) Потребно је омогућити да у зависности од права приступа, корисник може да 
оствари увид у тренутни статус документа. 

 д) Софтверски систем треба да обезбеди могућност комуникације међу корисницима 
система путем форума, викија и блогова, могућност снимања интерних бележака и 
дефинисања листе задатака. 

4.2. Функције система: 

a) Подршка за креирање и одржавање електронских база података (база 
прописа, база објеката под инспекцијским надзором и база описа пословних процеса 
инспекцијског надзора - контролне листе). Систем који се имплементира треба да 
подржи могућност представљања организационе струкутуре инспекцијских служби у 
Покрајинском секретаријату за урбанизам, градитељство и заштиту животне средине 
и у Покрајинском секретаријату за спорт и омладину. Систем треба да подржава рад 
са базом (шифарником) запослених радника у органима покрајинске управе и 
шифарником радних места, тако да се на основу везе запосленог са радним местом 
дефинишу групе корисника и на основу њих права приступа и лакша дистрибуција 
докумената.   

b) Подршка за преузимање података од Агенције за привредне регистре 
(АПР) и Трговинског суда. 

c) Подршка за вршење инспекцијског надзора (креирање, обрада и 
размена електронских докумената).  

d) Подршка за управљање организацијом и распоређивањем послова 
инспекцијског надзора (тј. модул за додељивање предмета, који користи базу 
пондерисаних објеката и контролне листе, а који треба да омогући начелнику да 
инспекторима додељује предмете).  

e) Експертски систем за аутоматизовану подршку доношењу мера (модул 
за доношење мера на основу чекирања контролних листа; овај модул треба да 
омогући увид претпостављенима када је инспектор одговоран за чињење или 
нечињење, што ће имати значајан ефекат на онемогућавање корупције). 
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f) Подршка за извештавање.  
g) Подршка за претходно обавештавање пословних субјеката  или лица 

која су предмет инспекцијског надзора.  
h) Подршка контроли приступа. 
i) Подршка дигиталном потписивању докумената. 
j) Подршка за интеграцију - размену података са софтверским системом 

еПисарница 
 

4.3. Подршка за вршење инспекцијског надзора: 

a) Омогућити дефинисање типова докумената кроз апликацију. Сваки тип документа, 
поред основног сета атрибута који описују документ може да има и додатна обележја 
која корисник, без учешћа испоручиоца софтвера, може сам да дефинише и додаје у 
шифарник.  

b) Потребно је омогућити и претрагу по атрибутима докумената. 
c) Потребно је омогућити upload слика и мапа, дефинисање додатних атрибута уз сваку 

фотографију/мапу, и претраживање по задатим атрибутима. 
d) Сваки генерисани документ који се налази у систему, треба да има могућност 

генерисања више верзија које се све чувају централизовано.  
e) Дефинисати све типове докумената и реализовати шаблоне (template), тако да 

корисници имају унапред припремљене форме за одговарајуће типове документа. 
Шаблоне ће направити корисници  у складу са својим потребама у облику MS Word 
template. Они се могу складиштити у оквиру система и користити приликом 
формирања нових докумената. 

f) Документа се групишу на нивоу фасцикли (фолдера). Права приступа фасцикли се 
дефинишу на нивоу корисника и/или групе корисника.  

g) Омогућити електронско архивирање докумената. Под архивирањем документа се 
подразумева снимање документа у облику да га је немогуће мењати у систему. 
Предвидети опцију мануелног архивирања докумената, као и аутоматског у току 
извршавања процеса (животног циклуса документа). 

h) Предвидети могућност да се у оквиру документа налазе напомене, прилози и 
евентуално листа задужења кроз дефинисање додатних обележја докумената, као и 
груписање више докумената у оквиру једног предмета. 

i) За основне типове докумената (ASCII текст, HTML, XML, Adobe PDF, и Microsoft Word, 
Excel и PowerPoint, RTF) потребно је обезбедити могућност растављања документа на 
речи, меморисање садржаја документа и претраживање по садржају, по основним 
особинама докумената, по додатним обележјима, кључним речима и слично у 
тренутно активној верзији документа. 

j) Омогућити претраживање докумената по атрибутима докумената, типовима, 
атрибутима типова докумената. 

k) Систем треба да поседује могућност именовања и чувања упита за претраживање.  
l) Дефинисати статусе документа (унос, дорада, верификација, потписивање, 

усмеравање, објава, архивирање...) у току животног циклуса документа описаног 
пословним процесом. 

m) Омогућити тренутни увид у статус документа или статус процеса у току извршавања 
процеса генерисања документа. 

n) Систем треба да омогући да документи које су генерисали субјекти који нису 
корисници овог система, буду унети у систем коришћењем посебног сервиса или на 
други примерен начин у електронском облику. 

 

4.4. Подршка за управљање организацијом и распоређивањем послова 

инспекцијског надзора 
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Послом инспекцијског надзора се сматра скуп активности које се спроводе са циљем 
извршења инспекцијског надзора и редоследа њиховог извршавања. Под предметом се 
сматра скуп докумената насталих извршењем једног посла инспекцијског надзора.  
Систем треба да: 

a) обезбеди да корисник, без учешћа испоручиоца апликације, може сам да 
дефинише нове послове инспекцијског надзора и нове предмете. 

b) омогући равномерно распоређивање активности и додељивање предмета у оквиру 
посла инспекцијског надзора, на основу коришћења базе пондерисаних објеката и 
контролне листе. 

c) обезбеди јасан преглед извршених послова и предмета по разним критеријумима.
  

d) обезбеди аларме (у апликацији или слањем е-mail поруке) одговорнима за посао о 
тренутном статусу активности, евентуалним кашњењима, односно насилним 
прекидима тока извршавања посла.  

e) обезбеди неопходне алате за дефинисање и одржавање пословних процеса и 
токова докумената, као и алате за статистичко праћење и извештавање.  

f) омогући дефинисање докумената у току моделовања пословних процеса. 
g) омогући имплементацију листе активности за сваког извршиоца. 

h) омогући праћење тренутног стања послова који се извршавају. 

i) омогући преглед података о извршеним пословима. 

j) омогући повезивање (интеграцију) са екстерним апликацијама или подацима у 
другим базама података, који се могу користити или генерисати приликом 
извршавања пословних процеса. 

 

4.5. Експертски систем за аутоматизовану подршку доношењу мера 

У оквиру овог софтверског модула потребно је: 
a) Обезбедити подршку за креирање и одржавање базе знања о доношењу мера.  

b) Обезбедити подршку за аутоматизовано предлагање мера на основу базе знања о 
доношењу мера и резултатима извршеног инспекцијског надзора. 

c) Обезбедити подршку за контролу донетих мера по пословима и извршиоцима 
инспекцијског надзора.  

 

4.6. Подршка за извештавање 

Потребно је: 

a) Обезбедити подршку за генерисање типских извештаја у PDF формату (дневни, 
месечни, годишњи итд.). 

b) Омогућити преглед статистичких података о корисницима и коришћењу система. 

У току имплементације ће бити дефинисани и други захтеви Наручиоца по питању садржаја 
стандардних извештаја. 
 

4.7. Подршка за претходно обавештавање и комуникацију са пословним 

субјекатима/лицима која су предмет инспекцијског надзора 

Систем треба да: 

a) oмогући достављање контролне листе у електронском облику 
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(e-mail-ом, преко портала, итд.)  пословном субјекту /лицу које је предмет 
планираног инспекцијског надзора пре вршења надзора. 

b) oмогући да пословни субјекти/лица који су предмет планираног инспекцијског 
надзора доставе релевантне електронске документе путем посебног сервиса.  

4.8. Подршка приступу апликацији и документима 

a) Корисник треба да приступа свим могућностима апликације путем хијерархијски 
организованих екранских менија једноставним избором понуђених опција, без куцања 
наредби. Потребно је реализовати заштиту приступа апликацији на више нивоа: 
1) корисници који имају могућност генерисања докумената, 
2) корисници који имају могућност измене/брисања докумената, 
3) корисници који имају могућност комплетног прегледа докумената, 
4) корисници који имају могућност администрирања (додељивање и 

промена овлашћења за приступ и права осталих корисника). 
b) Приступ корисника наведеним функцијама се остварује помоћу одговајућих лозинки 

(username & password) и/или на основу интерног електронског сертификата. 
c) Систем треба да омогући контролисан приступ документима на основу интерног 

дигиталног сертификата. 
d) Омогућити дигитално потписивање свих докумената у оквиру предмета. 

 
4.9. Додатни технички захтеви  

 
4.9.1.  ЛОГ архива 

За временски период за последњих 6 месеци потребно је чувати податке о следећем: 
• време и датум када је вршен унос и/или измена докумената, 
• ко је вршио унос и/или измену докумената. 

 

4.9.2.  Backup података 

Потребно је реализовати одговарајуће скрипте које врше аутоматски backup базних 
података у одговарајућим временским интервалима на други сервер у оквиру Управе за 
заједничке послове покрајинских органа. Такође је неопходно обезбедити backup 
репозиторијума докумената.  
 

4.9.3.  Ретроактивни унос  

Потребно је омогућити унос докумената и података за претходни период рада. 
 
5. НЕФУНКЦИОНАЛНИ ЗАХТЕВИ 

 
a) Апликацију реализовати у клијент/сервер архитектури. Серверски део треба да буде 

мултиплатформски (треба да се извршава на Windows и Unix базираним оперативним 
системима). Клијентски део реализовати тако да се као клијент користи наменска 
апликација. 

b) Клијентске радне станице су под Windows оперативним системом. Инспекторима су 
тренутно на располагању PC рачунари. Софтверски систем треба да омогући и будуће 
коришћење специјализованих конфигурација, које се састоје од лаптоп рачунара, 
GPS уређаја, камере и преносивог штампача. Софтверски систем мора да подржава 
рад са оваквим конфигурацијама.  

c) Серверска страна апликације мора бити заснована на open-source компонентама, у 
складу са документом „Софтверска архитектура за еВoјводину за програм 
еВојводина”. Апликациони сервер и сервер за управљање електронским документима 
у понуђеном решењу морају бити open source и без захтева за плаћање лиценци за 
коришћење. Понуђач је обавезан и за њих да достави изворни код. 
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d) Апликација треба да буде тако израђена да буде независна од базе података, односно 
да је могућа инсталација апликације на различитим СУБП без измене изворног кода 
апликације.  

e) Апликација мора минимално да подржи рад са следећим СУБП: PostgreSQL, MySQL, 
Microsoft SQL Server и Oracle.  

f) У почетној фази систем треба да ради на MySQL бази података. 

g) Развојна платформа треба да буде изабрана у складу са пројектом „Софтверска 
архитектура за еВoјводину за програм еВојводина” и да може да се извршава на 
Windows и Unix платформи, барем на серверској страни.   

h) Апликација мора да подржи интероперабилност са другим платформама путем 
отворених стандарда. 

i) Кориснички интерфејс апликације мора да подржи вишејезичност – могућност избора 
језика на коме ће се приказивати све поруке кориснику без потребе за изменом 
изворног или извршног кода. Основни језик апликације мора бити српски (латиница и 
ћирилица). Апликација треба да омогући меније и поруке и на осталим језицима који 
су у службеној употреби у раду органа АПВ (члан 26. Статута АПВ). 

j) Да би се обезбедила могућност приказа документа и њихових атрибута на више 
језика, потребно је коришћење UTF-8 character setа.   

k) Апликација ће користити комуникациону инфраструктуру локалне рачунарске мреже 
Владе и Скупштине АПВ. 

l) Систем треба да буде конципиран тако да се омогући редундантност ради постизања 
веће поузданости у раду. Редундантност обухвата могућност инсталације апликације 
на више од једног серверског рачунара.  

m) Систем треба да омогући механизам једноставног превођења апликације на друге 
језике без мењања изворног кода апликације и могућност бирања језика апликације 
у току извршења апликације. 

n) Апликација треба да има могућност једноставне надоградње и проширења у смислу 
имплементације нових пословних процеса без мењања изворног кода апликације. 

 

6. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ПОСЛОВНИХ ПРОЦЕСА И ТОКОВА ДОКУМЕНАТА  
 
У оквиру реализације софтверског система, неопходно је имплементирати пословни процес и 
токове докумената за процес инспекцијског надзора. 

 

7. НАЧИН ИЗРАДЕ АПЛИКАЦИЈЕ 

 
Потребно је остварити тесну сарадњу Наручиоца и Добављача, која укључује заједнички рад 
на изради апликације и верификацији од стране Наручиоца.  
Наручилац ће одредити тим који је расположив за консултације, као и одговорно лице за 
координацију реализације посла. 
Добављач ће одредити тим за израду софтверског система, као и лице одговорно за 
квалитет обављеног посла.  
Понуђач је у обавези да у понуди достави детаљан гантограм реализације посла. 
Софтверски систем треба израдити у складу са одговарајућим процедурама, техничким 
стандардима и прописима из ове области. 



21/75 

Понуда мора да садржи детаљан технички опис понуђеног решења, уз навођење 
коришћених технологија, техничких стандарда и свих open source компоненти (библиотека) 

који ће бити коришћени приликом реализације. 
 
8. ОБУКА, ДОКУМЕНТАЦИЈА И ИЗВОРНИ КОД 

 

а. Добављач је у обавези да реализује интензивну обуку за администрацију система и 
обуку за кориснике у току и по завршетку рада на систему. Детаљан план обуке 
(садржај, број часова, начин обуке...) Добављач мора да достави Наручиоцу у року 
који је деинисан уговором. Добављач је у обавези да понуди обуку за администраторе 
система у трајању од минимално 12 часова и кориснике система у трајању од 
минимално  20 часова. 

Обуком је потребно да буде обухваћено максимум 6 администратора и 30 корисника 
система. 

б. Корисничку документацију (за администраторе и кориснике), као и техничку 
документацију Добављач је дужан да преда у 6 штампаних примерака, као и у 
електронској форми на српском језику. Поред тога, Добављач треба да преда опис 
логичке и физичке структуре базе података, што подразумева приказ свих 
идентификованих података и њихових веза.  

в. Добављач је дужан да преда комплетан source code у електронском формату (CD, 
DVD) у три примерка. Сав софтвер након испоруке система постаје власништво 
Наручиоца као крајњег корисника, без права даљег уступања трећој страни без 
претходне сагласности Добављача. 

 
9. ТЕСТИРАЊЕ, НАЧИН УВОЂЕЊА СИСТЕМА, НАЧИН СПРОВОЂЕЊА КОНТРОЛЕ И 

УСЛОВИ ПРИМОПРЕДАЈЕ 

 

У договору и у сарадњи са Наручиоцем Добављач ће извршити пуштање система у рад и 
доказати функционалност система и то на следећи начин:  
 

а. Добављач ће инсталирати апликативно решење на серверима (уколико је потребно и 
радним станицама) заједно са тимом који формира Наручилац, извршити унос 
потребних података, шифарника и доделу права на рад корисника; 

б. Верификацију софтверског решења ће обавити обучени корисници симулацијом 
изабраног пословног примера; 

в. У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, Наручилац ће 
сачинити записник о рекламацији. Добављач мора записнички констатоване 
недостатке и примедбе на рад система отклонити најкасније у року од 8 дана од дана 
сачињавања записника о рекламацији. 

г. Наручилац и Добављач ће записнички констатовати преузимање софтверског система 
после завршетка инсталације, испоруке sourcе кода у електронском формату, 
пуштања у рад, завршетка обуке и успешне верификације пројектног решења. 
Наручилац ће потписом записника о квантитативном и квалитативном пријему 
потврдити испуњавање уговорних обавеза од стране Добављача. 

 
10. ГАРАНЦИЈА, ОДРЖАВАЊЕ ВАН ГАРАНТНОГ РОКА  

 

Гарантни рок за софтверски систем је минимално 12 месеци. У том периоду Добављач је у 
обавези да одржава функционалност апликације и отклања евентуалне грешке. 

У гарантном року потребно је отклонити све недостатке по примедбама Наручиоца, у складу 
са Техничком спецификацијом.  
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11. ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ 

Понуђач је дужан да, пре давања понуде, изврши увид у софтверски систем за подршку 
санитарног надзора на територији АП Војводине, за који је надлежан Покрајински 
секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, како би се обезбедило да 
предмет понуде у потпуности одговара захтевима. Понуђач је дужан да у понуди достави 
потписану потврду од стране представника Наручиоца, да је упознат са постојећим системом 
за подршку санитарног надзора на територији АП Војводине. Пре упознавања са системом за 
подршку санитарног надзора на територији АП Војводине, Понуђач је дужан да потпише 
изјаву о чувању поверљивих података, која је имплементирана у садржину потврде о 
извршеном увиду. 

 
12. МЕСТО ИСПОРУКЕ  

Адреса Наручиоца, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад. 
 
3)2) квалитет, количина и опис добара, радова или услуга: 
 

КОЛИЧИНА:  

Ред.                                                                                                                         

бр. 
НАЗИВ-КОМПОНЕНТА 

јед. 

мере 

Коли- 

чина 

1 СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ПОДРШКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ 

НАДЗОРА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 

Софтверски систем треба да подржи све процесе који се у 
Покрајини одвијају у склопу вршења инспекцијског надзора у 
складу са релевантном законском регулативом. 
ОБАВЕЗНИ ЗАХТЕВИ 
-Апликацију реализовати у клијент/сервер архитектури. 
-Серверска страна апликације мора бити заснована на open-
source компонентама.  
-Развојна платформа треба да може да се извршава на 
Windows и Unix платформи, барем на серверској страни.  
-Апликација треба да буде буде независна од базе података 
(мора минимално да подржи рад са следећим СУБП: 
PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server и Oracle). У почетној 
фази систем ће радити на MySQL бази података.  
-Апликација треба да подржи интероперабилност са другим 
платформама путем отворених стандарда. 
-Кориснички интерфејс апликације мора да подржи  
вишејезичност (уз коришћење UTF-8 character setа). 
-Софтвер мора да омогући примену дигиталног потписивања 
докумената. 

ком 1 

 

КВАЛИТЕТ И ОПИС ДОБАРА: 

Квалитет и детаљан опис добара дат је у делу 3)1) ове конкурсне документације („3)1) 
врста техничке карактеристике (спецификације)“). 
Понуда мора у свему да одговара минималним захтевима дефинисаним од стране Наручиоца. 
У случају да и један део понуде не буде у складу са захтевима и условима наведеним У 
Техничкој спецификацији понуда ће се одбити. 
 
3)3) начин спровођења контроле и обезбеђивања гаранције квалитета: 
У договору и у сарадњи са Наручиоцем Добављач ће извршити пуштање система у рад и 
доказати функционалност система и то на следећи начин:  
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- Добављач ће инсталирати апликативно решење на серверима (уколико је потребно и 
радним станицама) заједно са тимом који формира Наручилац, извршити унос потребних 
података, шифарника и доделу права на рад корисника; 
- Верификацију софтверског решења ће обавити обучени корисници симулацијом 
изабраног пословног примера; 
- У случају утврђених недостатака у квалитету и очигледних грешака, Наручилац ће 
сачинити записник о рекламацији и одмах обавестити Добављача. Добављач мора 
записнички констатоване недостатке и примедбе на рад система отклонити најкасније у року 
од 8 дана од дана сачињавања записника о рекламацији. 
- Наручилац и Добављач ће записнички, сачињавањем записника о квантитативном и 
квалитативном пријему, констатовати преузимање софтверског система после завршетка 
инсталације, испоруке sourcе кода у електронском формату, пуштања у рад, завршетка 
обуке и успешне верификације пројектног решења.  

Записник о квантитативном и квалитативном пријему, обострано потписују 
представник наручиоца и понуђача коме је додељен уговор (добављача).  

Наручилац ће потписом записника о квантитативном и квалитативном пријему 
потврдити испуњавање уговорних обавеза од стране Добављача. 

 
3)4) рок  извршења: 
Максимални рок за испоруку добара, инсталацију, испоруку sourcе кода у електронском 
формату, пуштање у рад, за реализацију обуке и верификацију пројектног решења је 45 

дана од дана закључења уговора.  
 
3)5) место извршења или испоруке добара: 
Пословне просторије Наручиоца: Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16. 
 
3)6) евентуалне додатне услуге и сл.: 
У предметној набавци нису предвиђене додатне испоруке. 

 
 
 
 
 
 
 

4) ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ПЛАНОВИ 

 
Ова конкурсна документација НЕ садржи техничку документацију и планове. 



24/75 

 

5) УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. И  76. ЗАКОНА О 

ЈАВНИМ НАБАВКАМА И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 

 

5.1. Услови које ПОНУЂАЧ мора да испуни да би могао да учествује у поступку 

јавне набавке: 

 

Ред.

број

5.1.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ 

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2 

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

3 
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања, односно слања позива за подношење понуда 

4 

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 

5 - 

6 

Да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине. 

5.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 

финансијски капацитет 

Да је у периоду од 6 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда (од 
17.03.2013.год до 17.09.2013. год) био ликвидан, тј. да није имао ниједан дан 
неликвидности 

2 

пословни капацитет 

 - Да поседује сертификат за систем управљања квалитетом по стандарду ISO 9001. 
 
- Да има минимум 1 (једну) референцу о развоју, испоруци, увођењу, прилагођавању 
кориснику и одржавању софтверских  решења за подршку инспекцијског надзора, 
реализовану у претходне три године (2010., 2011. и 2012. год).  
Није валидна референца она која се односи на продају лиценци за софтвере који нису 
израђени од стране понуђача. 

3 
технички капацитет 

- 

4 

кадровски капацитет 

Да има минимум 3 (три) запослена са високом школском спремом (II степен дипломских 
академских студија - мастер или факултетска диплома по старом програму) 
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5.2. Услови које ПОДИЗВОЂАЧ  мора да испуни, у складу са чланом 80. ЗЈН да би 

могао да учествује у поступку јавне набавке: 

Ред. 

број 

5.2.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2 

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као 
члан организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или 
давања мита, кривично дело преваре 

3 
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања односно слања позива за подношење понуда 

4 

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 

5 - 

5.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 
финансијски капацитет 

- 

2 
пословни капацитет 

- 

3 
технички капацитет 

- 

4 
кадровски капацитет 

- 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова 
из члана 75. став 1. тач 1) до 4) ЗЈН.  

 

 

5.3. Услови које мора да испуни СВАКИ ОД ПОНУЂАЧА ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА, у 

складу са чланом 81. ЗЈН,  да би могао да учествује у поступку јавне набавке: 

Ред.

број

5.3.1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 75. ЗЈН 

1 да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар 

2 

да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 
организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре 

3 
да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објављивања, односно слања позива за подношење понуда 

4 

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 

5 - 
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6 

Да је при састављању своје понуде поштовао обавезе које произлазе из важећих 
прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, заштити животне 
средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине 

5.3.2. ДОДАТНИ УСЛОВИ  

ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗЈН 

1 

финансијски капацитет 

Да је у периоду од 6 месеци пре објављивања Позива за подношење понуда (од 
17.03.2013.год до 17.09.2013. год) био ликвидан, тј. да није имао ниједан дан 
неликвидности 

2 

пословни капацитет 

- Да поседује сертификат за систем управљања квалитетом по стандарду ISO 9001. 
 
- Да има минимум 1 (једну) референцу о развоју, испоруци, увођењу, прилагођавању 
кориснику и одржавању софтверских  решења за подршку инспекцијског надзора, 
реализовану у претходне три године (2010., 2011. и 2012. год).  
Није валидна референца она која се односи на продају лиценци за софтвере који нису 
израђени од стране понуђача. 

3 
технички капацитет 

- 

4 

кадровски капацитет 

Да има минимум 3 (три) запослена са високом школском спремом (II степен дипломских 
академских студија - мастер или факултетска диплома по старом програму) 

Сваки понуђач из групе понуђача самостално мора да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН и из члана 75. став 2. ЗЈН, а додатне услове у погледу 
финансијског, пословног и кадровског капацитета испуњавају заједно. 
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5.4. УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75. И 76. ЗЈН 

1) прецизно навођење једног или више доказа одређених Законом и Правилником за 
сваки од предвиђених услова за учешће у поступку јавне набавке и органа надлежног за 
њихово издавање:  

Ред. 

број 

5.4.1. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ОБАВЕЗНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У 

ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ  

1. ИЗВОД ИЗ РЕГИСТРА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА  

ПРАВНО ЛИЦЕ:   
извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра 
надлежног Привредног суда 

ПРЕДУЗЕТНИК:  

извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из 
одговарајућег регистра 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ: / 

орган надлежан за издавање: 
-Агенција за привредне регистре (за правна лица и предузетнике) 
-Привредни суд (за правна лица и друге субјекте за које није надлежан други 
орган) 

2. ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА И НАДЛЕЖНЕ ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ МУП-а  

Напомена: 
• не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда   
• уколико понуђач има више законских заступника дужан је да потврду 

достави за сваког законског заступника 

ПРАВНО ЛИЦЕ:  
Извод из казнене евиденције: 
1)правно лице - уверење надлежног суда     
2)законски заступник- уверење надлежне полицијске управе  МУПа 
да правно лице и његов законски заступник није осуђиван за: 
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе,  
-кривична дела против привреде,  
-кривична дела против животне средине,  
-кривично дело примања или давања мита  
-кривично дело преваре   

ПРЕДУЗЕТНИК:  

Извод из казнене евиденције: 
1) уверење надлежне полицијске управе МУПа 
 да предузетник није осуђиван за: 
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
-за кривична дела против привреде,  
-кривична дела против животне средине   
-кривично дело примања или давања мита   
-кривично дело преваре 
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ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   
Извод из казнене евиденције: 
1) уверење надлежне полицијске управе МУПа 
да физичко лице и његов законски заступник није осуђиван за: 
-неко од кривичних дела као члан организоване криминалне групе, 
-кривична дела против привреде, 
-кривична дела против животне средине, 
-кривично дело примања или давања мита   
-кривично дело преваре 

орган надлежан за издавање: 
• ЗА ПРАВНА ЛИЦА: 

- извод из казнене евиденције основног суда на чијем подручју је седиште 
домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка страног 
правног лица 
- извод из казнене евиденције Посебног одељења (за организовани криминал) 
Вишег суда у Београду 

http://www.bg.vi.sud.rs/lt/articles/o-visem-sudu/obavestenje-ke-za-pravna-lica.html 
- уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а за 
законског заступника (захтев се може поднети према месту рођења, али и према 
месту пребивалишта).            

• ЗА ПРЕДУЗЕТНИКА/ФИЗИЧКА ЛИЦА: 

-уверење из казнене евиденције надлежне полицијске управе МУП-а  (захтев 
се може поднети према месту рођења, али и према месту пребивалишта). 

3. ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ СУДА ИЛИ НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ 

ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА 

Напомена: 
• не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда  
• мора бити издата након објављивања позива за подношење понуда 
• да није изречена мера која је на снази у време објављивања позива 

ПРАВНО ЛИЦЕ:   
-потврда привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране 
обављања делатности, 
или  
-потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано 
да му је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности  

ПРЕДУЗЕТНИК:   
-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
делатности  
или  
-потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано 
да му је као привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности 

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   
-потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 
одређених послова 

 орган надлежан за издавање:   
-Привредни суд према седишту правног лица 
-Прекршајни суд према седишту правног лица, односно предузетника/физичког 
лица или 

-Агенција за привредне регистре за правна лица и предузетнике 

4 ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ПОРЕСКОГ ОРГАНА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ЗА 

ОБАВЕЗНО СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ ИЛИ ПОТВРДА НАДЛЕЖНОГ ОРГАНА 
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ДА СЕ ПОНУЂАЧ НАЛАЗИ У ПОСТУПКУ ПРИВАТИЗАЦИЈЕ 

Напомена: 
• не може бити старија од 2 месеца пре отварања понуда 

ПРАВНО ЛИЦЕ:   
-уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и  
-уверења надлежне локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода 

ПРЕДУЗЕТНИК:   
-уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и  
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода  

ФИЗИЧКО ЛИЦЕ:   
-уверење Пореске управе - Министарства финансија и привреде да је измирио 
доспеле порезе и доприносе и  
-уверења надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу 
изворних локалних јавних прихода  

орган надлежан за издавање: 

- Република Србија - Министарство финансија - Пореска управа Регионални 
центар - ___________  Филијала/експозитура - ___________ према месту 
седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 
физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату 
одређене врсте јавног прихода. 
- Град, односно општина - градска, односно општинска пореска управа према 
месту седишта пореског обвезника правног лица, односно према пребивалишту 
физичког лица, односно прописаној надлежности за утврђивање и наплату 
одређене врсте јавног прихода. 
Напомена: 
Уколико локална (општинска) пореска управа у својој потврди наведе да се 
докази за одређене изворне локалне јавне приходе прибављају и од других 
локалних органа/организација/установа понуђач је дужан да уз потврду 
локалне пореске управе приложи и потврде осталих локалних 
органа/организација/установа.  

  5. - 

  6. 

Попуњен, потписан и печатом оверен Образац изјаве на основу члана 75. став 2. 
ЗЈН. Образац изјаве је саставни део ове Конкурсне документације и дат је у делу 
12.2.КД. 
 
НАПОМЕНА:  
Уколико понуду подноси група понуђача (заједничка понуда) сваки члан групе понуђача, укључујући 
и носиоца посла, мора да достави попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве на основу члана 
75. став 2. ЗЈН. 

5.4.2. ДОКАЗИ О ИСПУЊЕНОСТИ ДОДАТНИХ УСЛОВА ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

1. 

финансијски капацитет 

Потврда Народне банке Србије о броју дана неликвидности за период од 
17.03.2013. до 17.09.2013. год 

Потврду издаје: НАРОДНА БАНКА СРБИЈЕ, Дирекција за регистре и принудну 
наплату, Одељење за принудну наплату, Одсек за пријем основа и налога 
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принудне наплате, Крагујевац  

Адреса: Бранка Радичевића 16 А, 34000 Крагујевац  

Потврда се може наручити електронски, слањем захтева са потребним подацима 
о фирми и исказом која се потврда жели. Адреса:  

sluzbazaporeskaicarinska@nbs.rs  

zahtevzapotvrde@nbs.rs 

2. 

пословни капацитет 

- копија сертификата за систем управљања квалитетом по стандарду ISO 9001   
 
- Образац референтна листа са приложеним потврдама, датим на Обрасцу 
потврде из КД, којима се доказују наводи из Обрасца референтна листа. Образац 
референтна листа и Образац потврде су саставни део Конкурсне документације и 
дати су у делу 12.4. КД. 
Образац референтна листа мора бити попуњен, печатиран и потписан од стране 
понуђача. 
Обрасци потврде морају бити попуњени, потписани и оверени печатом 
референтног наручиоца/купца. Обрасци потврде морају бити дати у оригиналу, у 
супротном неће бити узети у разматрање као валидни доказ. 
Начин попуњавања Обрасца референтна листа и Обрасца потврде детаљно је 
описан у делу 12.4. КД. 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 
Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде, као и 
да тражи од понуђача на увид закључени уговор, фактуру, примопредајни 
записник или други валидни документ којим се могу проверити наводи садржани 
у Обрасцу референтна листа и поднетим потврдама  

3. 
технички капацитет 

- 

4. 

кадровски капацитет 

За минимум 3 запослена потребно је доставити: 
 - копију пријаве на пензијско-инвалидско осигурање 
- копију уговора о раду 
- копију радне књижице 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености обавезних услова 
из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

Сваки понуђач из групе понуђача мора самостално да испуни обавезне услове из 
члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН (услови под редним бројем 1, 2, 3 и 4), као и услова у 
смислу члана 75. став 2. ЗЈН и потребно је да се доставе захтевани докази за сваког члана 
групе понуђача. Додатне услове за учешће у поступку јавне набавке (финансијски, 
пословни и кадровски капацитет) чланови групе понуђача заједно испуњавају. 

Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама, а 
Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора, захтевати од понуђача, чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија, да 
достави на увид оригинал или оверену копију свих или појединих доказа. 

Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана, не 
достави на увид оригинал или оверену копију тражених доказа, Наручилац ће његову 
понуду одбити као неприхватљиву. 

На основу члана 78. став 5. Закона о јавним набавкама лице уписано у регистар 
понуђача није дужно да приликом подношења понуде доказује испуњеност обавезних 
услова (члан 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН). Понуђач има обавезу да у својој понуди јасно 
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наведе да се налази у регистру понуђача, уколико на тај начин жели да докаже испуњеност 
услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) ЗЈН. 

Наручилац не може одбити као неприхватљиву, понуду зато што не садржи доказ 
одређен ЗЈН или Конкурсном документацијом, ако је понуђач навео у понуди интернет 
страницу на којој су тражени подаци јавно доступни. 

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, осим уколико подноси електронску понуду када се доказ доставља у 
изворном електронском облику. У предметном поступку и јавној набавци не спроводи се 
електронска лицитација. 

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.  

Ако понуђач није могао да прибави тражена документа у року за подношење понуде, 
због тога што она до тренутка подношења понуде нису могла бити издата по прописима 
државе у којој понуђач има седиште и уколико уз понуду приложи одговарајући доказ за то, 
Наручилац ће дозволити понуђачу да накнадно достави тражена документа у примереном 
року. 

На основу члана 79. став 9. ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају 
докази из члана 77. ЗЈН, 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. Образац изјаве чини 
саставни део ове Конкурсне документације и дат је у делу 12) Конкурсне документације. 

 
Понуђач који подноси понуде за више партија, доказе о испуњавању услова из члана 

75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН доставља само уз прву партију за коју подноси понуду, 
односно исте не мора да достави уз понуде које подноси за друге партије у којима учествује. 
Доказе о испуњавању додатних услова из чл 76. ЗЈН одређене конкурсном документацијом 
за предметну партију, доставља за сваку партију посебно, уз понуду за ту партију. 

 
5.4.2) текст изјаве уколико се испуњеност услова доказује изјавом из члана 

77. став 4. Закона: с обзиром на то да се не ради о спровођењу поступка јавне набавке 
мале вредности и преговарачког поступка из члана 36. став 1. тач. 2) – искључива права и 
3) – хитност ЗЈН чија је процењена вредност мања од износа из члана 39. став 1. ЗЈН 
(3.000.000,00 динара), Наручилац не дефинише текст изјаве у смислу члана 77. став 4. ЗЈН. 
 

5.4.3) прецизно навођење доказа у случају доказивања испуњености услова 

на начин прописан чланом 77. став 5. Закона: с обзиром на то да се не ради о 
спровођењу поступка из члана 36. став 1. тач. 4) до 7) ЗЈН – додатне испоруке добара, 
додатне услуге или радови, понуђачи у ликвидацији и набавке на робим берзама, Наручилац 
није у обавези да прецизно наведе доказе у случају доказивања испуњености услова на 
начин прописан чланом 77. став 5. ЗЈН. 
 

5.4.4) обавештење да понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно 

доступни на интернет страницама надлежних органа и да наведе који су то докази: 
 На основу члана 79. став 4. ЗЈН понуђач није дужан да доставља следеће доказе који 
су јавно доступни на интернет страницама надлежних органа, и то: 

1) извод из регистра надлежног органа: 
- извод из регистра АПР: www.apr.gov.rs , линк Регистри 
                   Привредна друштва 
                   Претрага података 
                   Претрага  пд 
                   Претрага пл и предузетника 
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6) УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
1) подаци о језику на којем понуда мора бити састављена, а уколико је 

дозвољена могућност да се понуде, у целини или делимично, дају и на страном 

језику, јасну назнаку на ком страном језику, као и који део понуде може бити на 

страном језику: 

Понуда мора да буде састављена на српском језику. Наручилац дозвољава да се 
понуда да делимично и на страном језику, и то на енглеском језику, у делу који се односи на 
техничке карактеристике и квалитет, као и на сертификате којима се доказује испуњеност 
услова у погледу пословног капацитета. 

 
2) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу начина на 

који понуда мора бити сачињена, а посебно у погледу начина попуњавања 

образаца датих у конкурсној документацији, односно података који морају бити 

њихов саставни део: 

2а) посебни захтеви у погледу начина на који понуда мора бити сачињена: Понуда 
се сачињава у писаном облику, у једном примерку, подноси се  непосредно или путем 
поште, на обрасцу из Конкурсне документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко 
попуњена – откуцана или написана необрисивим мастилом, и оверена печатом и потписана 
од стране овлашћеног лица понуђача (овлашћено за заступање). Понуда се подноси у 
коверти или кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара. 

 
Обавезна садржина понуде, поред доказа о испуњености обавезних и додатних 

услова за учешће у поступку јавне набавке, је и: 

ТАБЕЛА 1 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац структуре понуђене цене 

3 Образац   трошкова  припреме понуда 
* подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду 

4 Образац изјаве о независној понуди 

5 Образац изјаве на основу чл. 79. ст. 9 ЗЈН 
* подноси се само ако понуђач има седиште у другој држави 

6 Средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница, менично 
овлашћење, копија депо картона, копија захтева за регистрацију менице који је 
оверен од стране пословне банке) 

7 Гантограм реализације посла 

8 Детаљан технички опис понуђеног решења, уз навођење коришћених технологија, 
техничких стандарда и свих open source компоненти (библиотека) који ће бити 
коришћени приликом реализације 

9 Потврда о извршеном увиду 

ТАБЕЛА 2 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ ДОСТАВЉА СЛЕДЕЋУ 

ДОКУМЕНТАЦИЈУ: 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 



33/75 

2 Образац општи подаци о подизвођачима 

3 Образац структуре понуђене цене 

4 Образац трошкова припреме понуде 
* подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду 

5 Образац изјаве о независној понуди 

6 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 
* подноси се само ако понуђач има седиште у другој држави 

7 Средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница, менично 
овлашћење, копија депо картона, копија захтева за регистрацију менице који је 
оверен од стране пословне банке) 

8 Гантограм реализације посла 

9 Детаљан технички опис понуђеног решења, уз навођење коришћених технологија, 
техничких стандарда и свих open source компоненти (библиотека) који ће бити 
коришћени приликом реализације 

10 Потврда о извршеном увиду 

ТАБЕЛА 3 

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА – ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

1 Образац понуде са табеларним делом понуде 

2 Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача   

3 Споразум групе понуђача о заједничком извршењу јавне набавке 

4 Образац структуре  понуђене цене  

5 Образац трошкова припреме понуде 
* подноси се само ако је понуђач имао трошкове наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду 

6 Образац изјаве о независној понуди 
* овај образац мора да се поднесе за сваког члана групе понуђача понаособ, укључујући и члана групе 
понуђача - носиоца посла 
* сваки понуђач из групе понуђача укључујући и овлашћеног представника групе понуђача - носиоца 
посла попуњава, потписује и печатом оверава овај образац. 

7 Образац изјаве на основу чл.79. ст.9 ЗЈН 
* подноси се само ако понуђач има седиште у другој држави 

8 Средство обезбеђења за озбиљност понуде (бланко соло меница, менично 
овлашћење, копија депо картона, копија захтева за регистрацију менице који је 
оверен од стране пословне банке) 

9 Гантограм реализације посла 

10 Детаљан технички опис понуђеног решења, уз навођење коришћених технологија, 
техничких стандарда и свих open source компоненти (библиотека) који ће бити 
коришћени приликом реализације 

11 Потврда о извршеном увиду 

 
2б) начин попуњавања образаца датих у конкурсној документацији, односно 

података који морају бити њихов саставни део: Понуда се сачињава тако што понуђач 
уписује тражене податке у обрасце који су саставни део Конкурсне документације. Све 
обрасце оверава и потписује овлашћено лице понуђача (овлашћено за заступање). 
Исправка грешака у попуњавању обрасца понуде и других приложених образаца и изјава 
мора се оверити иницијалима особе која је потписала понуду и печатом понуђача. 

АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ САМОСТАЛНО овлашћено лице понуђача 
потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 1. 
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АКО ПОНУЂАЧ ПОДНОСИ ПОНУДУ СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ овлашћено лице 
понуђача потписује и оверава печатом све обрасце из табеле 2. 

АКО ПОНУДУ ПОДНОСИ ГРУПА ПОНУЂАЧА - ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА група 
понуђача може да се определи да обрасце дате у Конкурсној документацији потписују и 
оверавају печатом сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може да одреди 
једног понуђача из групе понуђача који ће потписивати и оверавати печатом обрасце дате у 
Конкурсној документацији, изузев Обрасца изјаве о независној понуди и Обрасца изјаве на 
основу члана 75. став 2. ЗЈН. Сваки члан групе понуђача, укључујући и носиоца посла, мора 
да достави попуњен, потписан и печатиран Образац изјаве о независној понуди, као и 
Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН. У случају да се група понуђача определи да 
један од понуђача из групе понуђача потписује и печатом оверава обрасце из Конкурсне 
документације (изузев два наведена) то питање треба дефинисати Споразумом којим се 
понуђачи из групе понуђача међусобно и према Наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сходно члану 81. ЗЈН, како је то и 
објашњено у тачки 8) овог дела Конкурсне документације. 
  3) обавештење о могућности да понуђач може да поднесе понуду за једну 

или више партија и упутство о начину на који понуда мора да буде поднета, 

уколико је предмет јавне набавке обликован у више партија: 

Ова набавка је обликована у обликовану у више посебних, истоврсних целина 
(партија) од 1 до 8, и то: 

• Партија 1 - Софтверски пакети за графички дизајн – CorelDRAW Graphics Suite X6 и 
Аdobe Creative Suite CS6 Master Collection, 

• Партија 2 - Софтвер за евидентирање радног времена и контролу приступа 
• Партија 3 - Системски софтвер за управљање, контролу и праћење PKI система 
• Партија 4 – Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП 

Војводине 
• Партија 5 - Интегрисани систем за дигитализацију, архивирање и управљање 

документима  - еПисарница – III фаза 
• Партија 6 - Софтвер за претварање текста у говор (Text to speech – TTS) – озвучење 

Интернет презентације Скупштине АП Војводине 
• Партија 7 - Софтверски систем за управљање документацијом у складу са 

стандардом ISO27001 (софтвер за систем квалитета) 
• Партија 8 - Софтверски систем за административне регистре о институцијама из 

области образовања и културе у АП Војводине 
а ова конкурсна документација се односи на ПАРТИЈУ 4 - Софтверски систем за 

подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине. 
  Понуђач може да поднесе понуду за једну партију или за више партија. 
Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли се понуда односи на целокупну набавку 

или само на одређену партију. 
У случају да понуђач поднесе понуду за више партија, она мора бити поднета тако 

да се може оцењивати за сваку партију посебно. 
Понуда за сваку партију подноси се посебно, у засебној коверти или кутији са 

јасним назнакама на коју партију се понуда односи. На коверти или кутији у којој се 
подноси понуда обавезно назначити „Понуда за ЈНОП 21/2013 – софтвери и апликативни 
програми - Партија ____* “ и приложити тражену документацију (*навести број партије). 

 
Понуђач који подноси понуде за више партија, доказе о испуњавању услова из члана 

75. став 1. тачка од 1) до 4) ЗЈН доставља само уз прву партију за коју подноси понуду, 
односно исте не мора да достави уз понуде које подноси за друге партије у којима учествује. 
Доказе о испуњавању додатних услова из чл 76. ЗЈН, Изјаву на основу члана 75. став 2. ЗЈН, 
обрасце и друге елементе одређене конкурсном документацијом за предметну партију, 
доставља за сваку партију посебно, уз понуду за ту партију. 
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4) обавештење о могућности подношењa понуде са варијантама, уколико је 

подношење такве понуде дозвољено: 

Не постоји могућност подношења понуде са варијантама, јер подношење такве 
понуде није дозвољена. 
 

5) начин измене, допуне и опозива понуде у смислу члана 87. став 6. Закона: 

Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју 
понуду након подношења 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 Наручиоца (Управа за 
заједничке послове покрајински органа, Булевар Михајла Пупина 16, Нови Сад) путем поште 
или непосредно преко писарнице покрајинских органа, са обавезном назнаком: 

„ИЗМЕНА ПОНУДЕ за ЈН добара - софтвери и апликативни програми - Стратегија 
еУправе ЈНОП 21/2013, ПАРТИЈА *____ - НЕ ОТВАРАТИ“ (*навести број партије) 

или 
„ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН добара - софтвери и апликативни програми - Стратегија 

еУправе ЈНОП 21/2013, ПАРТИЈА *____ - НЕ ОТВАРАТИ“ (*навести број партије)  
или 

„ОПОЗИВ ПОНУДЕ за ЈН добара - софтвери и апликативни програми - Стратегија 
еУправе ЈНОП 21/2013, ПАРТИЈА *____ “ (*навести број партије)  

или 
„ИЗМЕНУ И ДОПУНА ПОНУДЕ за ЈН добара - софтвери и апликативни програми - 

Стратегија еУправе ЈНОП 21/2013, ПАРТИЈА *____ - НЕ ОТВАРАТИ“ (*навести број партије). 
 На полеђини коверте или на кутији потребно је навести назив и адресу понуђача. 
У случају да понуду подноси група понуђача на коверти или на кутији је потребно назначити 
да се ради  о групи понуђача и навести називе и адресе свих учесника у заједничкој понуди. 

Ниједна понуда не може бити мењана, нити повучена у периоду по истеку рока за 
подношење понуде. 

 
6) обавештење да понуђач који је самостално поднео понуду не може 

истовремено да учествује у заједничкој понуди или као подизвођач, нити да 

учествује у више заједничких понуда: 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 
Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у 

заједничкој понуди или као подизвођач, нити исто лице може учествовати у више 
заједничких понуда. 

Наручилац ће одбити све понуде које су поднете супротно забрани из претходног 
става ове подтачке (став 4. члана 87. ЗЈН). 
 

7) захтев да понуђач, уколико ангажује подизвођача, наведе у својој понуди 

проценат укупне вредности набавке који ће поверити подизвођачу, део предмета 

набавке који ће извршити преко подизвођача, као и правила поступања наручиоца 

у случају да се доспела потраживања преносе директно подизвођачу: 

Понуђач је дужан да у понуди наведе да ли ће извршење јавне набавке делимично 
поверити подизвођачу и да наведе у својој понуди, проценат укупне вредности набавке који 
ће поверити подизвођачу, а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке 
који ће извршити преко подизвођача. 

Ако понуђач у понуди наведе да ће делимично извршење набавке поверити 
подизвођачу, дужан је да наведе назив подизвођача, а уколико уговор између наручиоца и 
понуђача буде закључен, тај подизвођач ће бити наведен у уговору. 

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача 
ради утврђивања испуњености услова. 
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Понуђач, односно добављач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза 
из поступка јавне набавке, односно за извршење уговорних обавеза, без обзира на број 
подизвођача. 

Добављач не може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, у 
супротном Наручилац ће реализовати средство обезбеђења и раскинути уговор, осим ако би 
раскидом уговора наручилац претрпео знатну штету. У том случају Наручилац је дужан да 
обавести организацију надлежну за заштиту конкуренције. 

Добављач може ангажовати као подизвођача лице које није навео у понуди, ако је на 
страни подизвођача након подношења понуде настала трајнија неспособност плаћања, ако 
то лице испуњава све услове одређене за подизвођача и уколико добије претходну 
сагласност Наручиоца. 
  

8) обавештење о томе да је саставни део заједничке понуде споразум којим 

се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 

набавке: 

Понуду може поднети група понуђача.  
Саставни део заједничке понуде је споразум којим се понуђачи из групе међусобно и 

према наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке (Споразум о заједничком 

извршењу  јавне набавке), а који обавезно садржи податке о: 
1) члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 
заступати групу понуђача пред наручиоцем; 
2) понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор; 
3) понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења; 
4) понуђачу који ће издати рачун; 
5) рачуну на који ће бити извршено плаћање; 
6) обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 
Споразумом се уређује и питање ко потписује обрасце из конкурсне документације у 

смислу навода у тачки 2) овог дела Конкурсне документације. 
Наручилац не може од групе понуђача да захтева да се повезују у одређени правни 

облик како би могли да поднесу заједничку понуду. 
Понуђачи који поднесу заједничку понуду одговарају неограничено солидарно према 

наручиоцу. 
Чланови групе понуђача дужни су да у понудама наведу имена и одговарајуће 

професионалне квалификације лица која ће бити одговорна за извршење уговора. 
  

9) захтеве у погледу траженог начина и услова плаћања, гарантног рока, као 

и евентуалних других околности од којих зависи прихватљивост понуде: 

 9)1) Начин плаћања: вирмански, на рачун понуђача. 
 9)2) Услови плаћања: у року до 20 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна 
и пратеће документације. 
 9)3) Гарантни рок:  

Гарантни рок за софтверски систем је минимално 12 месеци.  
Гарантни рок почиње да тече од дана обостраног потписивања записника о 

квантитативном и квалитативном пријему.  
У гарантном року, као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених 

мана, Добављач је у обавези да без финансијске надокнаде одржава функционалност 
апликације и отклања евентуалне грешке. У гарантном року Добављач је дужан да отклони 
све недостатке по примедбама Наручиоца, у складу са Техничком спецификацијом. 

Услови одржавања који се односе на квалитет одржавања (расположивост 
пројектанта), брзину одзива и техничку подршку у гарантном року су елемент критеријума. 

 
 9)4) Друге околности од којих зависи прихватљивост понуде: / 
Понуда ће се се одбити као неприхватљива и у следећим случајевима: 
• уколико понуђач понуди гарантни рок који је краћи од минимално захтеваног 
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• уколико понуђач понуди рок за испоруку добара, инсталацију, испоруку sourcе кода у 
електронском формату, пуштање у рад, за реализацију обуке и верификацију пројектног 
решења дужи од 45 дана од дана закључења уговора; 
• уколико не достави попуњену и потписом и печатом оверену Изјаву о независној понуди 
• уколико не достави гантограм реализације посла 
• уколико не достави детаљан технички опис понуђеног решења, уз навођење коришћених 

технологија, техничких стандарда и свих open source компоненти (библиотека) који ће 
бити коришћени приликом реализације 

• уколико понуђач не изврши увид у софтверски систем за подршку санитарног надзора на 
територији АП Војводине, за који је надлежан Покрајински секретаријат за здравство, 
социјалну политику и демографију и не достави доказ о томе – потврду о извршеном 
увиду потписану од стране представника Наручиоца. Понуђач је дужан да, пре давања 
понуде, изврши увид у постојећи информациони систем и PKI систем у Влади АПВ, како 
би се обезбедило да предмет понуде у потпуности одговара захтевима. Понуђач је дужан 
у оквиру понуде достави потврду, потписану од стране представника Наручиоца и 
потписану и печатирану од стране понуђача, да је извршио увид и да је упознат са 
постојећим информационим системом и PKI системом у Влади АПВ. 
Контакт лице за увид у постојећи систем је Весна Поповић, тел: 021/487 4785, сваким 
радним даном од 09 до 15 часова. 
Пре увида у постојећи информациони систем и PKI систем у Влади АПВ понуђач је дужан 
да потпише изјаву о чувању поверљивих података Наручиоца, која је саставни део 
садржине Потврде о извршеном увиду. 
Потврда о извршеном увиду са изјавом о поверљивости је саставни део Конкурсне 
документације и дата је у делу 12.5. исте. 
 

10)1) Валута:  
Вредности се у поступку јавне набавке исказују у динарима. 
Ако понуђена цена укључује увозну царину и друге дажбине, понуђач је дужан да тај 

део одвојено искаже у динарима, у обрасцу структуре цене. 
 

 10)2) Начин на који мора бити наведена и изражена цена у понуди:  
 Цене у понуди се исказују у динарима, на начин тражен у обрасцу понуде. 
 Понуђач је дужан да у понуди назначи јединичну цену без пдв, укупну цену без пдв, 
стопу пдв, као и укупну цену са пдв, на начин назначен у Обрасцу понуде, као и у Обрасцу 
структуре цене. 

Цене које понуди понуђач биће фиксне током извршења уговора и неће подлегати 
променама ни из каквог разлога. 

Процењена вредност јавне набавке за Партију 4 - Софтверски систем за 

подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине износи 1.000.000,00 

динара без ПДВ. 

Понуде које буду дате преко процењене вредности Наручиоца биће одбијене, као 
неприхватљиве. 

У случају да у поднетој понуди није назначено да ли је понуђена цена са или без 
ПДВ, сматраће се  да је иста дата без ПДВ. 

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу 
са чланом 92. Закона о јавним набавкама. 
 

11) податке о државном органу или организацији, односно органу или 

служби територијалне аутономије или локалне самоуправе где се могу 

благовремено добити исправни подаци о пореским обавезама, заштити животне 

средине, заштити при запошљавању, условима рада и сл., а који су везани за 

извршење уговора о јавној набавци у случају јавних набавки код којих је позив за 

подношење понуде објављен на страном језику: 
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 У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику, 
у смислу става 4. члана 57. ЗЈН. 
 

12) податке о врсти, садржини, начину подношења, висини и роковима 

обезбеђења испуњења обавеза понуђача, уколико исто наручилац захтева:  

 12)1)средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих 

обавеза у поступку јавне набавке: 

12)1.1 средство обезбеђења за озбиљност понуде (предаје се уз понуду) 

- бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом 
захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје уз понуду, као гаранција за 
озбиљност понуде. 

Менично овлашћење се даје на обрасцу из Конкурсне документације (део 12.3. КД) У 
супротном понуда ће се одбити због битних недостатака као неприхватљива. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ  
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје 
пословне банке. 

12)1.2 Садржина: 
Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати 

додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ 
од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично 
писмо/овлашћење обавезно се даје на обрасцу из конкурсне документације и мора да 
садржи (поред осталих података) и тачан назив корисника меничног писма/овлашћења 
(Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и назив јавне набавке, износ на који се издаје 
– 10% од укупне вредности понуде и у динарима без пдв, са навођењем рока важности – до 
истека рока важења понуде. 

12)1.3 Начин подношења: уз понуду. 
12)1.4 Висина: 10 % од укупне вредности понуде и изражена у динарима, без пдв 
12)1.5 Рок трајања: до истека рока важења понуде 
Наручилац је овлашћен да уновчи средство обезбеђења дато уз понуду ако понуђач 

супротно забрани измени, допуни или опозове своју понуду након истека рока за 
подношење понуда, као и ако не потпише уговор након што се донесе одлука о додели 
уговора. 

Уколико средство обезбеђења није дато у складу са захтевом из Конкурсне 
документације понуда ће се одбити неприхватљивом због битних недостатака.  

Понуђачима који не буду изабрани, средство обезбеђења биће враћено одмах након 
потписивања уговора са  понуђачем коме је додељен уговор. 

 
12)2) средство обезбеђења којим понуђач обезбеђује испуњење својих 

уговорних обавеза: 

12)2.1 средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе (предаје понуђач 

коме је додељен уговор и то приликом закључења уговора).  

НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ 

-бланко, соло меница са меничним писмом/овлашћењем, депо картоном и копијом 
захтева/потврде за регистрацију менице, која се предаје приликом закључења уговора, као 
гаранција за извршење уговорне обавезе. 

Средство обезбеђења за извршење уговорне обавезе предаје САМО понуђач коме је 
додељен уговор. НЕ ПОДНОСИ СЕ УЗ ПОНУДУ. 

Меница мора бити регистрована у Регистру меница Народне банке Србије, а као доказ  
понуђач уз меницу доставља копију захтева за регистрацију менице, овереног од своје 
пословне банке. 

12)2) Садржина: 
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Бланко соло меница мора бити безусловна, платива на први позив, не може садржати 
додатне услове за исплату, краће рокове од рокова које је одредио Наручилац, мањи износ 
од онога који је одредио Наручилац или промењену месну надлежност за решавање 
спорова. Бланко соло меница мора да садржи потпис и печат понуђача. Менично 
писмо/овлашћење обавезно мора да садржи (поред осталих података) и тачан назив 
корисника меничног писма/овлашћења (Наручиоца), предмет јавне набавке – број ЈН и 
назив јавне набавке, износ на који се издаје – 10% од укупне вредности уговора и у 
динарима без пдв, са навођењем рока важности – који је 30 дана дужи од дана окончања 
реализације уговора.  

12)3) Начин подношења: приликом закључења уговора. 
12)4) Висина: 10 % од укупне вредности уговора и изражена у динарима, без ПДВ 
12)5) Рок трајања: 30 дана дужи од дана окончања реализације уговора. 

Наручилац је овлашћен да уновчи гаранцију дату уз понуду ако понуђач не извршава 
уговорне обавезе.  

 
13) дефинисање посебних захтева, уколико исти постоје, у погледу заштите 

поверљивости података које наручилац ставља понуђачима на располагање, 

укључујући и њихове подизвођаче: /. 
 

14) обавештење да понуђач може у писаном облику тражити додатне 

информације или појашњења у вези са припремањем понуде, уз напомену да се 

комуникација у поступку јавне набавке врши на начин одређен чланом 20. Закона: 

Заинтересовано лице може, у писаном облику тражити од Наручиоца додатне 
информације или појашњења у вези са припремањем понуде, најкасније пет дана пре 
истека рока за подношење понуде.  

Захтев за додатне информације, са обавезном назнаком „Питања за Комисију за јавну 
набавку  добара - софтвери и апликативни програми - Стратегија еУправе - ПАРТИЈА 4“ 
може се упутити наручиоцу: 

• писаним путем, односно путем поште или непосредно преко писарнице на адресу 
наручиоца (Управа за заједничке послове покрајинских органа, Булевар Михајла Пупина 16, 
Нови Сад) или 

• путем електронске поште, на емаил: natasa.nadj@vojvodina.gov.rs  
• путем факса, на број 021/2100831 
Наручилац је дужан да заинтересованом лицу у року од три дана од дана пријема 

захтева, пошаље одговор у писаном облику и да истовремено ту информацију објави на 
Порталу јавних набавки и на својој интернет страници. 

Комуникација у вези са додатним информацијама, појашњењима и одговорима врши 
се на начин одређен чланом 20. ЗЈН, и то: 

- писаним путем, односно путем поште, електронске поште или факсом,  
- средство комуникације широко доступно, тако да не ограничава могућност учешћа 

заинтересованих лица у поступку јавне набавке, 
- на начин да се поштују рокови предвиђени ЗЈН и да се у том циљу, када је то 

могуће, користе електронска средства, 
- да се обезбеди чување поверљивих и података о заинтересованим лицима, података 

о понудама и понуђачима до отварања понуда, да се обезбеди евидентирање радњи 
предузетих у поступку и чување документације у складу са прописима којима се уређује 
област документарне грађе и архива, 

- да користе производе информационих технологија у општој употреби, 
- ако је документ из поступка јавне набавке достављен од стране наручиоца или 

понуђача путем електронске поште или факсом, страна која је извршила достављање дужна 
је да од друге стране захтева да на исти начин потврди пријем тог документа, што је друга 
страна дужна и да учини када је то неопходно као доказ да је извршено достављање. 
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15) обавештење о начину на који се могу захтевати додатна објашњења од 

понуђача после отварања понуда и вршити контрола код понуђача односно 

његовог подизвођача: 

Наручилац може да захтева од понуђача додатна објашњења која ће му помоћи при 
прегледу, вредновању и упоређивању понуда, а може да врши и контролу (увид) код 
понуђача односно његовог подизвођача. 

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

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

У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена.  
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, Наручилац ће његову 

понуду одбити као неприхватљиву. 
 

16) захтев у погледу додатног обезбеђења испуњења уговорних обавеза 

уколико предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 

негативну референцу, а његова вредност не може бити већа од 15% од понуђене 

цене: 

Наручилац ће понуду понуђача који је на списку негативних референци одбити као 
неприхватљиву ако је предмет јавне набавке истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу.  

Ако предмет јавне набавке није истоврсан предмету за који је понуђач добио 
негативну референцу, Наручилац захтева да тај понуђач преда додатно обезбеђење 
испуњења уговорних обавеза, а понуђач је у обавези да достави додатно обезбеђење 
испуњења уговорних обавеза – бланко соло меницу, регистровану у Регистру меница НБС, 
са меничним овлашћењем и депо картоном, у вредности од 15% од понуђене цене без ПДВ, 
са роком трајања колики је и рок за испуњење обавезе понуђача. 

Додатно обезбеђење се предаје Наручиоцу у моменту закључења уговора. 
 
  17) елементе уговора о којима ће се преговарати и начин преговарања, у 

случају спровођења преговарачког поступка: /. 
 

18) врсту критеријума за доделу уговора, све елементе критеријума на 

основу којих се додељује уговор, који морају бити описани и вредносно изражени, 

као и методологију за доделу пондера за сваки елеменат критеријума која ће 

омогућити накнадну објективну проверу оцењивања понуда: 

 Критеријум за доделу уговора за јавну набавку добара – софтвери и апликативни 
програми - Стратегија еУправе,  обликовану у више посебнх истоврсних целина (партија) од 
1 до 8, и то за Партију 4 – Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на 
територији АП Војводине је економски најповољнија понуда. Оцењивање и рангирање 
понуда заснива се на следећим елементима критеријума: 
Цена  .................................................................................................... 85 пондера 
Услови одржавања ................................................................................. 15 пондера 
 ______________________________________________________________________  
УКУПНО: .............................................................................................. 100 пондера 
 
Формула за обрачун укупног броја пондера (БП) гласи: 
 
БП = Ц + KO + БO + ТП   

БП максимално = 100 пондера 
 

1. Цена (Ц) 
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Под ценом се подразумева укупна понуђена цена без ПДВ. 
На основу овог критеријума понуђач може стећи максимално 85 пондера. 
Понуда са најнижом понуђеном ценом добија 85 пондера. 
Укупна цена за остале понуде се оцењује по следећој формули: 
 
             Цмин 
Ц = ---------------- x 85 
             Цпон 
 
Ц      - број пондера за цену понуде која се оцењује, 
Цмин - најмања понуђена цена у понудама које се оцењују, 
Цпон - укупна цена понуде која се оцењује. 
 
2. Услови одржавања (KO + БO + TП) 

  

На основу овог критеријума понуђач може стећи максимално 15 пондера. 
Критеријум Услуга одржавања се бодује на следећи начин, односно на основу следећих 
подкритеријума: 
• квалитет одржавања у гарантном року (КО)........... 5 пондера 
• брзина одзива у гарантном року (БО).................... 5 пондера 
• техничка подршка у гарантном року (ТП) .............. 5 пондера 
------------------------------------------------------------------------------------ 
УКУПНО...................................................................15 пондера 
 

 2.1. Квалитет одржавања у гарантном року (KO):  

На основу овог подкритеријума понуђач може стећи максимално 5 пондера. 
Квалитет одржавања у гарантном року на који се понуђач обавезује, а који износи најмање 
годину дана, изражава се према расположивости пројектанта који је радио на развоју 

решења и пондерише се на следећи начин: 
• 5 пондера: за услове одржавања са пуном расположивошћу пројектанта 

(7 x 24) 
• 3 пондера: за услове одржавања са расположивошћу пројектаната у 

току радног времена (5 x 8) 
• 1 пондер: за остале услове одржавања 
 

 2.2. Брзина одзива у гарантном року (БO): 

На основу овог подкритеријума понуђач може стећи максимално 5 пондера. 
Брзина одзива на локацију кориснику (на коју се понуђач обавезује) у случају проблема у 
систему, а на захтев Наручиоца (захтев се упућује путем mail-а) пондерише се на следећи 
начин: 
• 5 пондера: за одзив од не више од 2 сата по пријави проблема 
• 3 пондера: за одзив између 2 и 4 сата од пријаве проблема 
• 1 пондер: за остале услове одржавања 
 

 2.3. Техничка подршка у гарантном року (TП): 

На основу овог подкритеријума понуђач може стећи максимално 5 пондера. 
Овај подкритеријум пондерише се на следећи начин: 
• 5 пондера: за омогућавање апликације за пријаву bug-ова, постављање захтева, и 

праћење статуса захтева 
• 1 пондер: за осталу подршку 
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19) елементе критеријума на основу којих ће наручилац извршити доделу 

уговора у ситуацији када постоје две или више понуда са једнаким бројем пондера 

или истом понуђеном ценом: 

 У ситуацији када постоје две или више понуда са истим бројем пондера елемент 
критеријума на основу којега ће Наручилац извршити доделу уговора је ЦЕНА – понуђач 
који буде имао више пондера по основу критеријума цена, односно понуди нижу цену имаће 
предност у додели уговора. Уколико понуђачи понуде и исту цену, додела уговора извршиће 
се путем жреба извлачењем имена понуђача и то у присуству представника понуђача који су 
поднели понуде са истим бројем пондера и који су понудили исту цену. Понуђач који буде 
«извучен» у жребу имаће предност приликом доделе уговора. 
 

20) обавештење о томе да је понуђач или кандидат дужан да при састављању 

своје понуде наведе да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о 

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

да гарантује да је ималац права интелектуалне својине: 

 Наручилац захтева од понуђача да при састављању својих понуда изричито наведу да 
су поштовали обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине, као и да понуђач гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине. 
 Понуђач је у обавези да да изјаву у смислу претходног става. Изјава се даје на 
Обрасцу изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН. Образац изјаве на основу члана 75. став 2. 
ЗЈН чини саставни део ове конкурсне документације (део 12.2. Конкурсне документације). 
 

21) oбaвeштeњe дa нaкнaду зa кoришћeњe пaтeнaтa, кao и oдгoвoрнoст зa 

пoврeду зaштићeних прaвa интeлeктуaлнe свojинe трeћих лицa снoси пoнуђaч: 

 Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права 
интелектуалне својине трећих лица, сноси понуђач. 
 

22) обавештење о начину и року подношења захтева за заштиту права 

понуђача и навођење броја рачуна на који је подносилац захтева приликом 

подношења захтева дужан да уплати таксу одређену Законом: 

22)1) начин и рок подношења захтева за заштиту права понуђача: 
 Понуђач може да поднесе захтев за заштиту права. 

Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје Наручиоцу. 
Захтев за заштиту права може се поднети у току целог поступка јавне набавке, 

против сваке радње наручиоца, осим ако ЗЈН није другачије одређено. 
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 седам дана пре истека рока за подношење понуда, 
без обзира на начин достављања. У том случају долази до застоја рока за подношење 
понуда. 

После доношења одлуке о додели уговора и одлуке о обустави поступка, рок за 
подношење захтева за заштиту права је десет дана од дана пријема одлуке. 

На достављање захтева за заштиту права сходно се примењују одредбе о начину 
достављања одлуке из члана 108. ст. 6. до 9. ЗЈН: 

Примерак захтева за заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој 
комисији. 

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 захтева из става 3. члана 149. ЗЈН, 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. 
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О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку 
јавне набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних 
набавки, најкасније у року од два дана од дана пријема захтева за заштиту права. 
 22)2) број рачуна на који је подносилац захтева приликом подношења захтева дужан 
да уплати таксу одређену Законом: 
 Број рачун Буџета Републике Србије за уплату таксе: 840-742221843-57 број модела 
97 позив на број 50-016. 
 Подносилац захтева за заштиту права је дужан да наведени број рачуна Буџета 
Републике Србије  уплати таксу у износу од 80.000 динара ако се захтев за заштиту права 
подноси пре отварања понуда или ако процењена вредност јавне набавке, односно 
понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара. 

23) обавештење да ће уговор бити закључен у року од осам дана од истека 

рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона, односно у 

случају из члана 112. став 2. Закона, навести рок у којем ће бити закључен уговор 

о јавној набавци: 

Наручилац може закључити уговор о јавној набавци након доношења одлуке о додели 
уговора  и ако у року предвиђеном ЗЈН није поднет захтев за заштиту права или је захтев за 
заштиту права одбачен или одбијен. 

Наручилац може и пре истека рока за подношење захтева за заштиту права 
закључити уговор о јавној набавци ако је поднета само једна понуда. 

Наручилац закључује уговор о јавној набавци са понуђачем којем је додељен уговор 
у року од осам дана од дана протека рока за подношење захтева за заштиту права. 

Ако наручилац не достави потписан уговор понуђачу у року од осам дана од дана 
протека рока за подношење захтева за заштиту права, понуђач није дужан да потпише 
уговор што се неће сматрати одустајањем од понуде и не може због тога сносити било какве 
последице, осим ако је поднет благовремен захтев за заштиту права. 

Ако понуђач којем је додељен уговор одбије да закључи уговор о јавној набавци, 
наручилац може да закључи уговор са првим следећим најповољнијим понуђачем. Ако је у 
том случају због методологије доделе пондера потребно утврдити првог следећег 
најповољнијег понуђача, наручилац ће поново извршити стручну оцену понуда и донети 
одлуку о додели уговора. 
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7) ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 

ПОНУДА 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СОФТВЕРИ И АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ 

обликовану по партијама од 1 до 8 
ПАРТИЈА 4 – СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ПОДРШКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НА 

ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 

 

на основу Позива за подношење понуда  објављеног на Порталу јавних набавки и интернет 
страници Наручиоца www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 17.09.2013. године и на 
Порталу Службених гласила Републике Србије и базе прописа  

 
ЈНОП 21/2013 

 

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ  

(подаци из извода АПР) 

Пословно име: 
 
 
 

Скраћено пословно име: 
 
 

Правна форма:  

Адреса седишта: 

Општина: 
 
 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 

Адреса за пријем поште: 

Општина: 
 
 

Место: Улица: Број: Спрат/стан: 
 

Адреса за пријем електронске поште:  

Матични број:  

ПИБ:  

Оснивач (*лични подаци оснивача - попуњава само предузетник): 

Име и презиме: ЈМБГ/лични број: 

 *  * 

Претежна делатност: 

Шифра делатности:  
 
 

Назив делатности: 

Назив банке и  
број рачуна: 

 

 

Телефон:  

Овлашћено лице  
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за потписивање уговора:  

Особа/лице за контакт:  

Деловодни број понуде:  

Интернет страница на којој су докази 
из чл.77. ЗЈН јавно доступни (уколико 
се не достављају уз понуду): 

  

Понуђач је уписан у регистар 
понуђача: 

ДА НЕ 

 

2. НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ:  

- самостално 

- као заједничка понуда групе 

понуђача:* 

1. 
 

2. 
 

3. 
 

4. 
 

5. 

*навести назив и седиште свих учесника у заједничкој понуду 

- као понуда са подизвођачем: 

Назив и седиште: 
Проценат укупне вредности 

набавке која ће се 
поверити поизвођачу: 

Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

   

   

   

   

НАПОМЕНА:  
• Уколико се подноси заједничка понуда као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца понуде 
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о понуђачу из групе понуђача.  
•Уколико се подноси понуда са подизвођачем као обавезан прилог који представља саставни део Обрасца понуде 
обавезно се доставља попуњен, потписан и печатом оверен Образац општи подаци о подизвођачима.  

 
3) РОК ВАЖЕЊА ПОНУДЕ ИЗРАЖЕН У БРОЈУ ДАНА ОД ДАНА ОТВАРАЊА ПОНУДА 

(НАПОМЕНА: рок важења понуде не може бити краћи од 30 дана од дана отварања понуда) 

 

Рок важења понуде је ____________ дана од дана отварања понуда 
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4) ПРЕДМЕТ, ЦЕНА И ОСТАЛИ ПОДАЦИ РЕЛЕВАНТНИ ЗА ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА 

Предмет: 
Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на 
територији АП Војводине 

Укупна цена без ПДВ: 
 

 

ПДВ: 
 

 

Укупна цена са ПДВ: 
 

 

Гарантни рок за 

софтверски систем: 

* минимум 12 месеци 

__________________ месеци 

Начин и услови плаћања:   
до 20 дана од дана пријема исправно сачињеног рачуна и 
пратеће документације 

Рок за испоруку добара, 

инсталацију, испоруку 

sourcе кода у електронском 

формату, пуштање у рад, за 

реализацију обуке и 

верификацију пројектног 

решења: 

* максимум 45 дана од дана 
закључења  уговора 

_________________ дана од дана закључења уговора 

Подаци који су одређени као елементи критеријума УСЛОВИ ОДРЖАВАЊА: 

Квалитет 

одржавања у 

гарантном року: 

(заокружити  ДА код 
опције која се нуди.  

Уколико понуђач нуди 
остале услове 
одржавања, потребно је 
и да наведе који су то 
услови) 

Услови одржавања са пуном расположивошћу пројектанта 
(7 x 24) 

ДА 

Услови одржавања са расположивошћу пројектанта у току 
радног времена (5 x 8) 

ДА 

Остали услови одржавања и то: 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

ДА 

Брзина одзива у 

гарантном року: 

(заокружити ДА код 
опције која се нуди.  

Уколико понуђач нуди 
остале услове 
одржавања, потребно је 
и да наведе који су то 
услови, односно која је 
то брзина одзива) 

Одзив не више од 2 сата по пријави проблема ДА 

Одзив између 2 и 4 сата од пријаве проблема ДА 

Остали услови одржавања и то: 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ ДА 
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Техничка подршка 

у гарантном року: 

(заокружити ДА код 
опције која се нуди.  

Уколико понуђач нуди 
осталу подршку, 
потребно је и да наведе 
која је то подршка) 

Омогућавање апликације за пријаву bug-ова, постављање 
захтева и праћење статуса захтева 

ДА 

Остала подршка и то: 
_________________________________________________ 

_________________________________________________ 

ДА 

 

  
 

 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 

   потпис овлашћеног лица 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА:  

- Понуђач МОРА као саставни део понуде да достави детаљан технички опис понуђеног 
решења, уз навођење коришћених технологија, техничких стандарда и свих open source 
компоненти (библиотека) који ће бити коришћени приликом реализације 
- Понуђач МОРА као саставни део понуде да достави детаљан гантограм реализације посла 
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7.1. ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

 

У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку добара – софтвери и 
апликативни програми - Стратегија еУправе, обликовану у више посебних, истоврсних 
целина (партија) од 1 до 8, и то за Партију 4 – Софтверски систем за подршку 

инспекцијског надзора на територији АП Војводине (ред. бр. јавне набавке: ЈНОП 
21/2013), објављеним на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца  
www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 17.09.2013. године и на Порталу Службених гласила 
Републике Србије и базе прописа изјављујемо да понуду подносимо као група понуђача, 
односно да подносимо заједничку понуду. 
 

ОПШТИ ПОДАЦИ О СВАКОМ ПОНУЂАЧУ ИЗ ГРУПЕ ПОНУЂАЧА 

1. НОСИЛАЦ ПОСЛА  
(подаци из извода АПР) 

Пословно име: 
 
 

Скраћено пословно име:  
 
 

Назив:  
*попуњава само предузетник 

 

Место и адреса седишта:     

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације  
лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за извршење 
уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

2. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име: 
 
 

Скраћено пословно име:  
 
 

Назив:  
*попуњава само предузетник 

 

Место и адреса седишта:     

Правни облик:  
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Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације  
лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за извршење 
уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

3. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име: 
 
 

Скраћено пословно име:  
 
 

Назив:  
*попуњава само предузетник 

 

Место и адреса седишта:     

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације  
лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за извршење 
уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

4. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име: 
 

Скраћено пословно име:  
 
 

Назив:  
*попуњава само предузетник 

 

Место и адреса седишта:     

Правни облик:  
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Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације  
лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за извршење 
уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

5. ЧЛАН ГРУПЕ 

Пословно име: 
 
 

Скраћено пословно име:  
 
 

Назив:  
*попуњава само предузетник 

 

Место и адреса седишта:     

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Имена и одговарајуће 
професионалне квалификације  
лица која ће бити одговорна за 
извршење уговора: 

 

Подаци о обавези за извршење 
уговора: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 
ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

 
Напомена: 

• Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача  попуњавају и уз понуду подносе само они 
понуђачи који подносе заједничку понуду. 

• Ако понуђач не наступа у заједничкој понуди, Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача  
се не попуњава и не доставља уз понуду. 

• Уколико има више понуђача у групи понуђача Образац општи подаци о сваком понуђачу из групе понуђача  
се може умножити. 
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7.2. ОБРАЗАЦ ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 
У вези са Позивом за подношење понуде за јавну набавку добара – софтвери и 

апликативни програми - Стратегија еУправе, обликовану у више посебних, истоврсних 
целина (партија) од 1 до 8, и то за Партију 4 - Софтверски систем за подршку 

инспекцијског надзора на територији АП Војводине (ред. бр. јавне набавке: ЈНОП 
21/2013), објављеног на Порталу јавних набавки и интернет страници Наручиоца 
www.uprava.vojvodina.gov.rs дана 17.09.2013. године и Порталу Службених гласила 
Републике Србије и базе прописа изјављујемо да понуду подносимо са подизвођачем/има. 
 
ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧИМА 

 

1.  ПОДИЗВОЂАЧ бр.1 

Пословно име: 
 
 

Скраћено пословно име:  
 

Назив:  
*попуњава само предузетник 

 

Место и адреса седишта:  
 

 

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности 
набавке који ће се поверити 
подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

2. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 2 

Пословно име: 
 
 

Скраћено пословно име:  
 

Назив:  
*попуњава само предузетник 

 

 
Место и адреса седишта:  
 

 

Правни облик:  

Матични број:    
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ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности 
набавке који ће се поверити 
подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

 

3. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 3 

Пословно име: 
 
 

Скраћено пословно име:   

Назив:  
*попуњава само предузетник 

 

Место и адреса седишта:  
 

 

Правни облик:  

Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности 
набавке који ће се поверити 
подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

4. ПОДИЗВОЂАЧ бр. 4 

Пословно име: 
 
 

Скраћено пословно име:  
 
 

Назив:  
*попуњава само предузетник 

 

Место и адреса седишта:  
 

 

Правни облик:  
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Матични број:    

ПИБ:    

Назив банке и 
број рачуна:  

 

 

Проценат укупне вредности 
набавке који ће се поверити 
подизвођачу: 

 

Део предмета  набавке који ће 
извршити преко подизвођача: 

 

Телефон:    

Е – mail адреса:    

 

 
 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ____________________________ 
(потпис овлашћеног лица) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Напомена: 

•••• Образац општи подаци о подизвођачима попуњавају само они понуђачи који понуду подносе са 
подизвођачем/има.  

•••• Ако понуђач наступа без подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се не попуњава и не доставља 
уз понуду. 

•••• Образац општи подаци о подизвођачима попуњава и потписује понуђач, односно његово лице са ОП 
обрасца. 

•••• Уколико има више подизвођача Образац општи подаци о подизвођачу се може умножити.
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7.3. ТАБЕЛАРНИ ДЕО ПОНУДЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА) 

ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ ДОБАРА – СОФТВЕРИ И АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ - СТРАТЕГИЈА еУПРАВЕ, 

 ОБЛИКОВАНУ У ВИШЕ ПОСЕБНИХ, ИСТОВРСНИХ ЦЕЛИНА (ПАРТИЈА) ОД 1 ДО 8 

ПАРТИЈА 4 – СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ПОДРШКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 

 

Ред.                                 

бр. 

НАЗИВ-КОМПОНЕНТА јед. 

мере 

Коли 

чина 

ЦЕНА ПО 

ЈЕД. 

МЕРЕ БЕЗ 

ПДВ 

УКУПНА 

ЦЕНА  

БЕЗ ПДВ 

СТОПА                                                                                                                        

ПДВ 

(у %) 

УКУПНА 

ЦЕНА  

СА ПДВ 

1 СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ПОДРШКУ 

ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НА 

ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 

Софтверски систем треба да подржи све 
процесе који се у Покрајини одвијају у 
склопу вршења инспекцијског надзора у 
складу са релевантном законском 
регулативом. 
ОБАВЕЗНИ ЗАХТЕВИ 
-Апликацију реализовати у клијент/сервер 
архитектури. 
-Серверска страна апликације мора бити 
заснована на open-source компонентама.  
-Развојна платформа треба да може да се 
извршава на Windows и Unix платформи, 
барем на серверској страни.  
-Апликација треба да буде буде независна 
од базе података (мора минимално да 
подржи рад са следећим СУБП: 
PostgreSQL, MySQL, Microsoft SQL Server и 
Oracle). У почетној фази систем ће радити 
на MySQL бази података.  
-Апликација треба да подржи 
интероперабилност са другим 
платформама путем отворених стандарда. 
-Кориснички интерфејс апликације мора 
да подржи  

ком 1         
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вишејезичност (уз коришћење UTF-8 
character setа). 
-Софтвер мора да омогући примену 
дигиталног потписивања 
докумената. 

  

НАПОМЕНА:  

- Добављач апликације је у обавези да обезбеди обуку за администраторе (мин. 12 часова) и кориснике система (мин.  
20 часова), као и да достави детаљан план обуке. Корисничку и техничку документацију Добављач је дужан да преда у 
6 штампаних примерака, као и у електронској форми на српском језику. Добављач треба да преда опис логичке и 
физичке структуре базе података, што подразумева приказ свих идентификованих података и њихових веза. 
 
- Понуђач МОРА као саставни део понуде да достави детаљан технички опис понуђеног решења, уз навођење 
коришћених технологија, техничких стандарда и свих open source компоненти (библиотека) који ће бити коришћени 
приликом реализације 

 

 
М.П. ___________________________ 

    потпис овлашћеног лица 
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8) МОДЕЛ УГОВОРА 

 

НАПОМЕНА: Приложени модел уговора је саставни део Конкурсне документације и он представља 
садржину уговора који ће бити закључен са понуђачем коме буде додељен уговор о јавној набавци. 
МОДЕЛ УГОВОРА уговора ПОНУЂАЧИ НЕ ПОПУЊАВАЈУ, НИТИ ОВЕРАВАЈУ И НЕ ДОСТАВЉА СЕ УЗ 
ПОНУДУ, ОН НИЈЕ САСТАВНИ ДЕО ПОНУДЕ. 
Наручилац ће, уколико понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, а 
након што му је уговор додељен, доставити УЈН доказ негативне референце, односно исправу о 
реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 

 

 

УГОВОР О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ ДОБАРА –  

СОФТВЕРИ И АПЛИКАТИВНИ ПРОГРАМИ - СТРАТЕГИЈА еУПРАВЕ, 

обликованој у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 8 и то  
ПАРТИЈА 4 – СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА ПОДРШКУ ИНСПЕКЦИЈСКОГ НАДЗОРА НА 

ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ 

 

Редни број јавне набавке: ЈНОП 21/2013 
 

         закључен дана ____________ 2013.године, у Новом Саду, између: 
                                   
 

1. Управе за заједничке послове покрајинских органа, Нови Сад, Булевар 
Михајла Пупина бр.16 (у даљем тексту: Наручилац), коју заступа директор Марко 
Радосављевић, и 

 
2. ________________________________________________________________ 

(пуно или скраћено пословно име понуђача ) 

из _____________________________, ул.  ___________________________ бр.____, 

 
ПИБ: __________________, матични број: ______________________ (у даљем тексту:  
 
Добављач), кога заступа _________________________________________________. 
                                                      (функција и име и презиме) 

 

АКО ЈЕ ДАТА ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА/ПОНУДА ГРУПЕ ПОНУЂАЧА: 

Групе понуђача коју чине: 

     
2.1_____________________________________________________  из _____________, 
                            (скраћено пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, и 
          
2.2_____________________________________________________  из _____________, 
                            (скраћено пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____,  
 
2.3_____________________________________________________  из _____________, 
                           (скраћено пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, 
 
2.4_____________________________________________________  из _____________, 
                      (скраћено пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____,  
 
2.5_____________________________________________________  из _____________, 
                     (скраћено пословно име из извода АПР) 

 ул. ____________________________________________________ бр____, 
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(у даљем тексту:Добављач), а коју заступа ____________________________________. 
                                                                                             (име и презиме) 

  На основу Споразума о извршењу јавне набавке 
број:__________________ од _____________ 2013.године који је саставни део овог 
уговора споразумне стране су се сагласиле да заједнички пуномоћник групе понуђача  
буде_____________________________ директор ________________________________    
                   (име и презиме)                                           (скраћено пословно име из АПР)             
из _________________, ул. ___________________________ бр. ______ који је 
овлашћен да предузима све потребне правне радње у поступку предметне јавне 
набавке. 
 Чланови конзорцијума (групе понуђача) одговарају неограничено солидарно 
Наручиоцу за извршење преузетих обавеза. 

 
Подаци о наручиоцу:           Подаци о добављачу:  

ПИБ: 100716377 ПИБ:  

Матични број: 08034613 Матични  број:  

Број рачуна: 
840-30640-67 

Управа за трезор 

Број рачуна и 
назив банке: 

 

Телефон: 021/2100824 Телефон:  

Факс: 021/2100831 Факс:  

E-mail: office.uprava@vojvodina.gov.rs E-mail:  

                                                                                            

Основ уговора:  

Број ЈН: 404-163/2013 

Редни број ЈН: ЈНОП 21/2013 

Датум објављивања Позива за подношење 
позива на Порталу јавних набавки и интернет 
страници наручиоца  

  
17.09.2013. године 

Број и датум одлуке о додели уговора:  

 
Понуда изабраног понуђача деловодни број: ___________ од  _________ 2013.год 

 

Предмет уговора 

Члан 1. 

 
Предмет уговора је јавна набавка добара – софтвери и апликативни програми - 

Стратегија еУправе, обликована у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 
8 и то Партија 4 - Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на 

територији АП Војводине. 

 Предмет уговора из става 1. овог члана обухвата испоруку софтверског система 
за подршку инспекцијског надзора на територији АП Војводине,  његову инсталацију, 
испоруку sourcе кода у електронском формату и пуштање у рад, спровођење обуке за 
администраторе и кориснике, као и верификацију пројектног решења. 
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 Врста, количина, квалитет и цена добара, као и пратећих услуга утврђени су 
према Позиву Наручиоца објављеном на Порталу јавних набавки, интернет страници 
Наручиоца и на Порталу Службених гласила Републике Србије и базе прописа, 
Техничкој спецификацији из Конкурсне документације број:404-163/2013–П4 (у даљем 
тексту: Техничка спецификација) и прихваћеној Понуди Добављача деловодни 
број:____________ од _____________2013. године која садржи детаљан технички 
опис понуђеног система (у даљем тексту: Понуда).     

Техничка спецификација и Понуда чине саставне делове овог Уговора. 
 

Рок и место испоруке 

Члан 2. 

 
Рок за испоруку софтверског система за подршку инспекцијског надзора на 

територији АП Војводине,  његову инсталацију, испоруку sourcе кода у електронском 
формату и пуштање у рад, спровођење обуке за администраторе и кориснике, као и за 
верификацију пројектног решења је  _________________ дана од дана закључења 
уговора. 

Место испоруке и имплементације су пословне просторије Наручиоца: Нови Сад, 
Булевар Михајла Пупина 16. 
 Изузетно рок из става 1. овог члана продужава се на захтев Добављача: 
 - у случају прекида испоруке који траје дуже од 2 дана, а није изазван кривицом 
Добављача; 
 - у случају елементарних непогода (земљотрес, поплава, пожар), као и другим 
догађајима са карактером „више силе“. 
 Штрајк ангажованих радника од стране Добављача не може бити разлог за 
продужење рока. 
 Захтев за продужење уговореног рока Добављач упућује у писменој форми 
Наручиоцу, који ценећи околности наведене у захтеву одлучује о продужењу рока.
 Уговорени рок је продужен када уговорне стране о томе постигну писани 
споразум. 
 

АКО ЈЕ ПОНУДА ДАТА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ/ПОДИЗВОЂАЧИМА: 

 

 

Члан ____. 

 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 
_________________________________________________________________________ 
                        (део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  
                                                 (скраћено пословно име подизвођача) 

из __________________, ул._________________, бр._____ , а што чини _______% од  
укупно уговорене вредности. 
 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 
_________________________________________________________________________   
                                                   (део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  
                                                                (скраћено пословно име подизвођача) 

из __________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______%  
од укупно уговорене вредности. 
 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 
_________________________________________________________________________   
                                                   (део предмета који ће извршити подизвођач) 

 
поверио подизвођачу  ____________________________________________________  
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                                                                (скраћено пословно име подизвођача) 

из __________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______%  
од укупно уговорене вредности. 

Добављач је део набавке која је предмет овог уговора  и то 
_________________________________________________________________________   
                                                   (део предмета који ће извршити подизвођач) 

поверио подизвођачу  ____________________________________________________  
                                                                (скраћено пословно име подизвођача) 

из __________________, ул.____________________, бр._____ , а што чини _______%  
од укупно уговорене вредности. 

За уредно извршење уговорних обавеза од стране подизвођача одговара 
Добављач, као да је сам извршио делове набавке поверене подизвођачу/има 
наведеним у овом члану. 

 

                     Цена 

                                                              Члан 3. 

 
 Уговорне стране прихватају јединичне цене и укупну цену које је Добављач дао 
у Понуди. 
 Уговорне стране су сагласне да укупна цена на дан закључења овог уговора 
износи укупно _________________ динара без ПДВ, односно укупно 
___________________ динара са ПДВ. 

Уговорне стране су сагласне да ће цене из прихваћене понуде бити фиксне 
(непроменљиве) током извршења уговора и неће подлегати променама ни из каквих 
разлога. 
 

Обавезе Добављача 

Члан 4. 

 

 Добављач је дужан да софтверски систем изради у складу са одговарајућим 
процедурама, техничким стандардима и прописима из области која се односи на предмет 
уговора. 
 Добављач је у обавези да реализује обуку за администраторе система и то за 
максимум 6 администратора у трајању од минимално 12 часова и за максимум 30 
корисника система у трајању од минимално 20 часова. 
 Добављач је у обавези да Наручиоцу у року од 5 дана од дана закључења 
уговора достави детаљан план обуке, са прецизном спецификацијом у погледу 
садржаја, броја часова, начина обуке и других потребних елемената.  
 Добављач је дужан да Наручиоцу преда корисничку и техничку документацију у 
6 штампаних примерака, као и у електронској форми на српском језику.  
 Добављач је дужан да Наручиоцу преда опис логичке и физичке структуре базе 
података, што подразумева приказ свих идентификованих података и њихових веза.   

 

Пријем и контрола квалитета и квантитета 

    Члан 5. 

 
 У договору и у сарадњи са Наручиоцем Добављач ће извршити пуштање система 
у рад и доказати функционалност система и то на следећи начин:  
- Добављач ће инсталирати апликативно решење на серверима (уколико је 
потребно и радним станицама) заједно са тимом који формира Наручилац, извршити 
унос потребних података, шифарника и доделу права на рад корисника; 
- Верификацију софтверског решења ће обавити обучени корисници симулацијом 
изабраног пословног примера; 
- Наручилац и Добављач ће записнички констатовати, сачињавањем записника о 
из става 2. овог члана преузимање софтверског система после завршетка инсталације, 
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испоруке sourcе кода у електронском формату, пуштања у рад, завршетка обуке и 
успешне верификације пројектног решења.  

Након испоруке добара која су предмет јавне набавке и инсталације и 
конфигурације, испоруке sourcе кода у електронском формату, пуштања у рад и 
успешне верификације пројектног решења, као и реализације обуке, квалитативну и 
квантитативну контролу и пријем добара извршиће представник Наручиоца у присуству 
представника Добављача, о чему ће се сачинити записник о квантитативном и 
квалитативном пријему.  
 Записник о квантитативном и квалитативном пријему обострано потписују 
представник Наручиоца и представник Добављача. 

Потписивањем записника о квантитативном и квалитативном пријему 
представник Наручиоца потврђује испуњавање уговорних обавеза од стране 
Добављача.  

Овлашћено лице Наручиоца за потписивањe записника о квантитативном и 
квалитативном пријему, као и за комуникацију са Добављачем, консултације, 
координацију реализације посла је ______________________________. 

 
Записник о рекламацији 

Члан 6. 

 

 Уколико испоручена добра не одговарају уговореним, односно уколико се 
приликом пријема утврди постојање недостатака у квалитету или квантитету и 
очигледних грешака, представник Наручиоца ће исте констатовати у записнику о 
рекламацији и о томе одмах обавестити Добављача.  
 Записнички утврђене недостатке у квалитету или квантитету добара и очигледне 
грешке, Добављач мора да отклони најкасније у року од 8 дана од дана сачињавања 
записника о рекламацији. 
 Ако у року из става 2. овог члана Добављач не отклони констатоване недостатке 
или грешке, Наручилац има право да раскине уговор и захтева накнаду штете, као и 
наплату гаранције за извршење уговорних обавеза из члана 10. овог уговора. 
 

Гарантни рок 
Члан 7. 

 
Гарантни рок за софтверски систем је _______________________. 
Гарантни рок почиње да тече од дана обостраног потписивања записника о 

квантитативном и квалитативном пријему. 
Добављач се обавезује да ће у гарантном року обезбедити следеће услове 

одржавања: 
• Расположивост пројектанта који је радио на развоју 

решења___________________________________________ ; 
• Брзину одзива на локацију корисника у случају проблема у систему, а на захтев 

Наручиоца која је:_________________________________________ . Време, 
односно брзина одзив се рачуна од пријема захтева упућеног путем mail-a. Мail 
адреса и контакт лице за пријем захтева Наручиоца је: 
_______________________________________ ; 

• Техничку подршку која омогућава _________________________________ . 
 
Добављач  је дужан да без финансијске надокнаде, у гарантном року, као и 

после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана, отклања све 
недостатке по примедбама Наручиоца и да одржава функционалност апликације и 
отклања евентуалне грешке. 
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Рок плаћања 

Члан 8. 

 
  Наручилац је дужан да Добављачу исплати уговорену цену у року до 20 дана од 
дана пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће документације. 

 Исправно сачињен рачун и обострано потписан записник о квантитативном и 

квалитативном пријему представљају основ за плаћање уговорене цене. 
 

Обавеза чувања података 

Члан 9. 

 
  Добављач се обавезује да податке које је добио од Наручиоца или је до њих 
дошао током рада, чува као пословну, државну или службену тајну и након престанка 
уговорних обавеза, у складу са прописима Републике Србије. 
 

Гаранција за извршење уговорних обавеза 

Члан 10. 

 

Добављач  предаје  Наручиоцу у депозит, као гаранцију за извршење уговорних 
обавеза, безусловну, неопозиву, наплативу по првом позиву, регистровану, бланко соло 
меницу  серијског броја ________________ са меничним овлашћењем на износ од 10% 
од вредности уговора без ПДВ са роком важности који је 30 дана дужи од дана 
окончања реализације уговора. 

Добављач, приликом предаје менице и меничног овлашћења, предаје и картон 
депонованих потписа и копију потврде о регистрацији бланко соло менице из става 1. 
овог члана. 
 Потписом овог уговора Добављач даје своју безусловну сагласност  Наручиоцу 
да може реализовати депоновану бланко соло меницу из става 1. овог члана у случају 
да не изврши своју обавезу из Уговора која се односи на уговорен рок испоруке, 
квантитет и квалитет испоручених добара, као и у случају да не изврши друге 
уговорене обавезе у складу са Уговором. 
 Бланко соло меница из става 1. овог члана држаће се у портфељу Наручиоца све 
до испуњења уговорних обавеза Добављача, након чега се враћају истом. 
         У случају да  Добављач једнострано раскине Уговор, Наручилац има право да 
реализује бланко соло меницу из става 1. овог члана, као и да захтева накнаду 
трошкова насталих због накнадне набавке добара од  другог Понуђача-Добављача 
добара. 

 

Власништво 

Члан 11. 

 

 Сав софтвер након испоруке система постаје власништво Наручиоца као крајњег 
корисника, без права даљег уступања трећој страни без претходне сагласности 
Добављача. 

 

Стручни тим и одговорно лице Добављача 

Члан 12. 
 

Добављач је дужан да у року од 3 дана од дана закључења уговора достави 
Наручиоцу предлог стручног тима, односно кључног техничког особља, са контакт 
подацима и спецификацијом задатака на реализацији предметног софтверског система и 
са навођењем лица која ће бити одговорна за контролу квалитета обављеног посла. 
 Добављач одређује ___________________ као лице одговорно за извршење 
предмета уговора.                       (име и презиме) 
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Завршне одредбе 

Члан 13. 

 
 Овај уговор се закључује на одређено време, до обостраног извршења свих 
уговорних обавеза. 

Члан 14. 

 
 Уговорне стране су сагласне да се на све међусобне односе, који нису 
дефинисани овим уговором, непосредно примењују одредбе Закона о облигационим 
односима, као и други прописи који регулишу ову материју. 
  

Члан 15. 

 
  Уговорне стране су сагласне да све евентуалне спорове решавају споразумно, а 
у случају да споразум није могућ уговара се надлежност стварно надлежног суда у 
Новом Саду. 
 

Члан 16. 

 
 Уговор је сачињен у 8 (осам) истоветних примерака од којих Наручилац 
задржава 6 (шест) примерака, а Добављач 2 (два) примерка. 
 
 
              ЗА НАРУЧИОЦА                         ЗА ДОБАВЉАЧА 

м.п. ________________________                  м.п.   _________________________ 
            Марко Радосављевић
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9) ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 

 

9.1. ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 

ПОНУЂАЧА ______________________________________ 

у поступку доделе уговора о јавној набавци добара – 
 софтвери и апликативни програми - Стратегија еУправе, 

 обликованој у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 8, и то за 
 ПАРТИЈУ 4 – Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на 

територији АП Војводине 

 

ЈЕДИНИЧНЕ ЦЕНЕ: 

Рeд. 

бр. 
НАЗИВ 

Јед. 
мере 

КОЛ. 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА БЕЗ ПДВ 
ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА СА ПДВ 

1 

СОФТВЕРСКИ СИСТЕМ ЗА 
ПОДРШКУ 
ИНСПЕКЦИЈСКОГ 
НАДЗОРА НА 
ТЕРИТОРИЈИ АП 
ВОЈВОДИНЕ 
Софтверски систем треба 
да подржи све процесе 
који се у Покрајини 
одвијају у склопу 
вршења инспекцијског 
надзора у складу са 
релевантном законском 
регулативом. 

ком 1   

                  УКУПНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ:          _____________________ дин 

ПДВ: _____________________ дин 

УКУПНА ЦЕНА СА ПДВ: _____________________ дин 

НАПОМЕНА: У предметној набавци током периода трајања уговора неће се вршити 
усклађивање цена (учешће трошкова материјала, рада, енергената), те није потребно 
наводити/дати процентуално учешће одређене врсте трошкова, с обзиром на то да тај 
податак није неопходан 

 
 

                                  ПОНУЂАЧ 

                             м.п.______________________ 

                                   потпис овлашћеног лица 
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9.2. УПУТСТВО КАКО ДА СЕ ПОПУНИ ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 
 Сходно одредбама Закона о јавним набавкама («Службени гласник РС», 
бр.124/12) и Правилника о обавезним елементима конкурсне документације у 
поступцима јавних набавки и начину доказивања испуњености услова  («Службени 
гласник РС», бр. 29/13) у обрасцу структуре цене морају бити приказани основни 
елементи понуђене цене, као што су: 
 1) цена (јединична и укупна) са и без ПДВ 
 2) процентуално учешће одређене врсте трошкова у случају када је наведени 
податак неопходан ради усклађивања цене током периода трајања уговора, односно 
оквирног споразума (учешће трошкова материјала, рада енергената).  
 Сматраће се да је сачињен образац структуре цене, уколико су основни 
елементи понуђене цене садржани у обрасцу понуде. 
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10) ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

 

Назив/ скраћено послвно име 
понуђача: 

 
 

Место и адреса седишта понуђача:    

Матични број:    

ПИБ:   

Назив банке:   
Број рачуна: 

 

 

Телефон:    

 

 На основу члана 88. став 1. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12), а сходно члану 2. став 1. тачка 10.) Правилника о обавезним елементима 
конкурсне документације у поступцима јавних набавки и начину доказивања 
испуњености услова  („Службени гласник РС” бр. 29/2013), уз понуду прилажем  
 

 СТРУКТУРУ ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 

 за јавну набавку добара – софтвери и апликативни програми - Стратегија 
еУправе, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 8, и то за 
Партију 4 - Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на 

територији АП Војводине: 

- израда узорка или модела који су израђени у 
складу са траженом техничком спецификацијом 

наручиоца 

 
______________ динара без пдв 

- трошкови прибављања средстава обезбеђења 
 

______________ динара без пдв 

Укупни трошкови без ПДВ 
 

   _______________ динара 

ПДВ 
 

   _______________ динара 

Укупни  трошкови са ПДВ 
 

   _______________ динара 

 

Структуру трошкова припреме понуде прилажем и тражим накнаду наведених трошкова 
уколико наручилац предметни поступак јавне набавке обустави из разлога који су на 
страни наручиоца, сходно члану 88. став 3. Закона о јавним набавкама („Службени 
гласник РС“, бр.124/12)                                 
 

                                                                        м.п. ______________________ 

                                                                                 потпис овлашћеног лица 
 
Напомена: 

• образац трошкова припреме понуде попуњавају само они понуђачи који су имали наведене трошкове 
и који траже да му их наручилац надокнади 

• остале трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова (члан 88. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/12)  

• уколико понуђач не попуни и не поднесе образац трошкова припреме понуде, наручилац није дужан 
да му надокнади трошкове 
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11) ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 (подаци из извода АПР)   

Назив: 
(попуњава само понуђач који 
је предузетник) 

 
 

Пословно име: 
 
 

Скраћено пословно име: 
 

Правна форма: 
 

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

 
 На основу члана 26. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, бр. 
124/2012) и члана 20. Правилника о обавезним елементима конкурсне докумнетације у 
постуцима јавних набавки начину доказивања испуњености услова («Службени гласник 
РС», бр. 29/2013) понуђач _______________________________________ из 
___________________ ул. ________________________________ бр._________  

 
д а ј е  

 
ИЗЈАВУ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

и под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да је понуду за јавну 
набавку добара – софтвери и апликативни програми - Стратегија еУправе, обликовану 
у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 8, и то за Партију  4 – 

Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП 

Војводине (ред. бр. јавне набавке: ЈНОП 21/2013), Наручиоца - Управе заједничке 
послове покрајинских органа, Нови Сад, по Позиву за подношење понуда објављеном 
на Порталу јавних набавки и на интернет страници Наручиоца дана 17.09.2013. године, 
као и на Порталу Службених гласила Републике Србије и базе прописа, поднео 
независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 У супротном, упознат сам, да ће сходно члану 168. став 1. тачка 2) Закона о 
јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), уговор о јавној набавци бити 
ништаван. 
 
 

ПОНУЂАЧ 

 
м.п. ___________________________ 

  потпис овлашћеног лица 
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12) ДРУГИ ОБРАСЦИ КОЈИ СУ НЕОПХОДНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ 

 
 

12.1. Образац изјаве на основу члана 79. став 9. ЗЈН 
12.2. Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН 
12.3. Образац меничног овлашћења за озбиљност понуде 
12.4. Образац потврде и образац референтна листа 
12.5. Образац потврде о извршеном увиду 
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12.1. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 79. СТАВ 9. ЗЈН 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив: 
*односи се на предузетника 

 
 

Пословно име: 
 
 

Скраћено пословно име: 
 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

Телефон:  

E-mail:  

 
 На основу члана 79. став 9. Закона о јавним набавкама ( „Службени гласник РС“, 
бр. 124/2012), под кривичном и материјалном одговорношћу понуђач  
 
______________________________________ из ____________________________ ул.  
 
________________________________ бр._________  

 
д а ј е  

 
И З Ј А В У 

 
да се у држави - __________________________, у којој имам седиште не издају докази 
из члана 77. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр.124/12), те исту 
оверену пред судским - управним органом – јавним бележником – другим надлежним 
органом државе ____________ - ___________________________, прилажем уз  понуду 
за јавну набавку добара – софтвери и апликативни програми - Стратегија еУправе, 
обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 8, и то за Партију 4 

– Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП 

Војводине (ред. број јавне набавке: ЈНОП 21/2013).  
 Упознат сам са могућношћу Наручиоца да провери да ли су испуњени услови за 
давање ове изјаве односно да провери да ли су документи којима понуђач докaзује 
испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа државе где имам 
седиште. 
 
 

     ПОНУЂАЧ 

М.П. _____________________ 
       потпис овлашћеног лица 
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12.2. ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ НА ОСНОВУ ЧЛАНА 75. СТАВ 2. ЗЈН 

 
 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из извода АПР)   

Пословно име: 
 
 

Скраћено пословно име: 
 
 

Назив: 
*попуњава предузетник 

* 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

 
 
 На основу члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, 
бр.124/2012) као понуђач дајем 
 

И З Ј А В У 

 
којом изричито наводим да сам при састављању Понуде деловодни број: 
_______________ за јавну набавку добара – софтвери и апликативни програми - 
Стратегија еУправе, обликовану у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 
8 и то за Партију 4 – Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на 

територији АП Војводине (Ред. бр. јавне набавке: ЈНОП 21/2013) поштовао обавезе 
које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима 
рада, заштити животне средине, као и да сам ималац права интелектуалне својине. 
 
 
 
 
 

ПОНУЂАЧ 

М.П. ___________________________ 
    потпис овлашћеног лица 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
НАПОМЕНА: Сваки члан групе понуђача, укључујући и носиоца посла, мора да достави попуњен, потписан и 
печатиран Образац изјаве на основу члана 75. став 2. ЗЈН.
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12.3. ОБРАЗАЦ МЕНИЧНОГ ОВЛАШЋЕЊА/ПИСМА ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

НАПОМЕНА: као средство обезбеђења понуде понуђач је дужан да уз понуду достави: 
- бланко, соло меницу 
- копију захтева за регистрацију менице, оверен од стране пословне банке 
- копију депо картона 
- менично овлашћење за озбиљност понуде дато на Обрасцу меничног овлашћења за 
озбиљност  понуде 
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На основу Закона о меници („Сл. лист ФНРЈ“ бр.104/46, „Сл. лист СФРЈ“ бр.16/65, 54/70 и 
57/89, „Сл. лист СРЈ“ бр. 46/96 и „Сл. лист СЦГ“ бр. 1/2003-Уставна повеља) менични дужник  

п р е д а ј е  
 
  МЕНИЧНО ОВЛАШЋЕЊЕ/ПИСМО ЗА ОЗБИЉНОСТ ПОНУДЕ 

ЗА КОРИСНИКА БЛАНКО, СОЛО МЕНИЦЕ серијски бр. ____________ 

 

МЕНИЧНИ ДУЖНИК – 

ПРАВНО ЛИЦЕ: 
 

Седиште и адреса: 
 

 

Матични број: 
 

 

Порески број: 
 

 

МЕНИЧНИ ПОВЕРИЛАЦ 

 
Република Србија, Аутономна Покрајина Војводина,  
Управа за заједничке послове покрајинских органа 

Седиште и адреса: 
 

Нови Сад 
Булевар Михајла Пупина бр. 16 

Матични број: 
 

08034613 

Порески број: 
 

100716377 

Текући рачун: 
 

840-30640-67  
Управа за трезор 

 
Менични дужник предаје Меничном повериоцу бланко, соло меницу серијског броја: 

__________________ која је безусловна, платива на први позив и без додатних услова за 
исплату. 
 Меница и менично овлашћење се издају као гаранција за озбиљност понуде коју је 
менични дужник поднео у поступку јавне набавке добара - софтвери и апликативни програми - 
Стратегија еУправе, обликованом у више посебних, истоврсних целина (партија) од 1 до 8, и то за 
ПАРТИЈУ 4 – Софтверски систем за подршку инспекцијског надзора на територији АП 

Војводине (ред. бр.  јавне набавке: ЈНОП 21/2013). 
Меница и менично овлашћење се издају са роком важности који је идентичан року 

важења понуде. 
Менични дужник је сагласан да Менични поверилац може попунити меницу на коју се 

односи менично овлашћење на износ од ________________________________________ 
(словима: ________________________________________________________________________) 
што представља 10% без ПДВ од износа понуде коју је Менични дужник поднео.  

Менични дужник овим изричито овлашћује банке код којих има отворен рачун да 
безусловно и неопозиво, без трошкова и вансудски изврше наплату на терет рачуна Меничног 
дужника код тих банака, односно овлашћује ове банке да поднете налоге за наплату заведу у 
евиденцију редоследа чекања због евентуалног недостатка средстава на рачуну или због обавеза 
поштовања редоследа наплате са рачуна утврђеног Законом о платном промету и прописима 
донетим на основу овог Закона. 

Меница и менично овлашћење су важећи и у случају да у току трајања важења понуде 
дође до промене лица овлашћених за заступање, лица овлашћених за располагање средствима 
са рачуна Меничног дужника и других промена које су од значаја за платни промет. За све 
спорове који евентуално настану надлежан је суд у Новом Саду. 
 
Датум  издавања    
овлашћења:  
                                                                          М.П.    ________________________        
                                                                                         Потпис овлашћеног лица  

                                                                                   меничног дужника 
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12.4. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ И ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

12.4.1 ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 
12.4.2 ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА 

 

          Под референцом се подразумева, у претходне три године (2010., 2011. и 2012. 

год.) закључен и реализован уговор о развоју, испоруци, увођењу, прилагођавању 
кориснику и одржавању софтверских решења за подршку инспекцијског надзора - 
референтна испорука. 
 Није валидна референца она која се односи на продају лиценци за софтвере 
који нису израђени од стране понуђача. 

Референце се доказују попуњавањем и достављањем Обрасца референтна листа 
на начин описан у Конкурсној документацији. Наводи у Обрасцу референтна листа 
морају бити документовани потврдама референтних наручилаца/купаца датих на 
Обрасцу потврде из Конкурсне документације. 

Подаци садржани у Обрасцу референтна листа и у достављеним Обрасцима 
потврде морају се слагати, тј. сваки навод у Обрасцу референтна листа мора бити 
документован и доказан Обрасцем потврде.  

Обрасци потврде морају биоти попуњени, потписани и печатом оверени од 
стране референтног наручиоца/купца. 

Образац референтна листа попуњава, печатом оверава и потписује понуђач. 
Потврде дате на Обрасцу потврде морају бити у оригиналу, у супротном неће 

бити узете у обзир приликом разматрања понуде. 
Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде, као и 

да тражи од понуђача на увид закључени уговор, фактуру, примопредајни записник 
или други валидни документ којим се могу проверити наводи садржани у обрасцима 
референтних листа и поднетим потврдама. 
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12.4.1. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О РЕФЕРЕНТНОМ НАРУЧИОЦУ/КУПЦУ   

Назив референтног 
наручиоца/купца: 

 
 

Седиште: 
Општина: Место: Улица и број: 

   

Матични број:  

Место и датум издавања потврде:  

Лице за контакт и број телефона:  

 

 На основу члана 76. став 2. и члана 77. став 2. тачка 2) подтачка (1) ("Службени 
гласник РС", бр.124/12) наручилац/купац издаје  
 

П О Т В Р Д У  
да је испоручилац/добављач 

 
_______________________________________________________________________  

(назив и седиште  испоручиоца/добављача) 
 

у претходне три године (2010., 2011. и 2012. година) са референтним 
наручиоцем/купцем закључио и реализовао уговор који се односи на развој, испоруку, 
увођење, прилагођавање кориснику и одржавање софтверских решења за подршку 
инспекцијског надзора. 
 
 Потврда се издаје на захтев испоручиоца/добављача 
_________________________________________________________________________  
ради учешћа у поступку доделе уговора о јавној набавци добара – софтвери и 
апликативни програми - Стратегија еУправе, обликованом у воше посебних, истоврсних 
целина (партија) од 1 до 8, и то за ПАРТИЈУ 4 – Софтверски систем за подршку 
инспекцијског надзора на територији АП Војводине (ред. бр. јавне набавке: ЈНОП 
21/2013), а за потребе Наручиоца Управе за заједничке послове покрајинских органа, 
Нови Сад, Булевар Михајла Пупина бр.16, и у друге сврхе се не може користити. 
 
 Да су подаци тачни својим потписом, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу, потврђује: 
 
 

м.п.       Законски заступник 

                     ___________________________ 
                          (потпис законског заступника 

                          референтног наручиоца/купца) 
 
 
 
 
 
 

НАПОМЕНА: 
Образац потврде умножити и доставити за све референтне наручиоце/купца наведене у Обрасцу 
референтна листа.  
Потврде морају бити у оригиналу, у супротном неће бити узете у обзир приликом разматрања 
понуде. Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде. 
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  12.4.2. ОБРАЗАЦ РЕФЕРЕНТНА ЛИСТА  

 
У обрасцу је потребно навести све референтне испоруке (закључен и реализован 
уговор о развоју, испоруци, увођењу, прилагођавању кориснику и одржавању 
софтверских решења за подршку инспекцијског надзора.) које су реализоване у 
претходне 3 године (2010., 2011. и 2012. год), са навођењем године у којој је 
извршена реализација.  
 

СПИСАК РЕФЕРЕНТНИХ ИСПОРУКА РЕАЛИЗОВАНИХ У  

ПРЕТХОДНЕ ТРИ ГОДИНЕ (2010., 2011. и 2012. год) 

 

Ред. 

бр. 

РЕФЕРЕНТНИ НАРУЧИЛАЦ/КУПАЦ 

(НАЗИВ И АДРЕСА) 

ГОДИНА РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

РЕФЕРЕНТНЕ ИСПОРУКЕ 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10.    

УКУПАН БРОЈ РЕФЕРЕНТНИХ ИСПОРУКА У ПРЕТХОДНЕ 3 ГОДИНЕ (2010.,2011. и 

2012.год):  

 
м.п.  ______________________ 

 (потпис овлашћеног лица) 
 
Напомена:  
У случају више извршених референтних испорука образац треба умножити. Свака набавка са списка мора 
бити документована потврдом референтног наручиоца/купца (оригинал) на обрасцу потврде која је дата у 
Конкурсној документацији. 
Наручилац задржава право да изврши проверу сваке приложене потврде и наведене референце, као и да 
тражи од понуђача на увид оригинални валидни документ (уговор, фактуру, примопредајни записник и сл.) 
којим се могу проверити наводи садржани у поднетим обрасцима потврда. 
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  12.5. ОБРАЗАЦ ПОТВРДЕ О ИЗВРШЕНОМ УВИДУ 

 

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

(подаци из извода АПР)   

Пословно име: 
 
 

Скраћено пословно име: 
 
 

Назив: 
*попуњава предузетник 

* 

Правна форма:  

Седиште: 

Општина: Место: Улица и број: 

   
 

Матични број:  

ПИБ:  

 

 
ИЗЈАВА 

 

 ПОНУЂАЧ ___________________________________________________________ 
изјављује да је у поступку доделе уговора о јавној набавци добара – софтвери и 
апликативни програми - Стратегија еУправе, обликовану у више посебних, истоврсних 
целина (партија) од 1 до 8, и то за Партију 4 – Софтверски систем за подршку 

инспекцијског надзора на територији АП Војводине извршио увид софтверски 
систем за подршку санитарног надзора на територији АП Војводине, за који је 
надлежан Покрајински секретаријат за здравство, социјалну политику и демографију, а 
ради подношења понуде за јавну набавку (ред. број ЈНОП 21/2013). 

Сви подаци који буду саопштени заинтересованом лицу/понуђачу 

приликом извршења увида сматраће се поверљивим, односно пословном 

тајном и заинтересовано лице/понуђач је дужно/дужан да их у складу са 

прописима Реп. Србије чува као пословну тајну. 

 
 
У ____________________________ 
 
Дана ___________ 2013.године 
 
 
 
 

                                   М.П.  ________________________________ 
                                            (потпис овлашћеног лица понуђача) 

 
 
                                                                

________________________________ 
                                                               (потпис овлашћеног лица Наручиоца) 
 


