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II ТЕХНИЧКЕ КАРАКТЕРИСТИКЕ (СПЕЦИФИКАЦИЈА)
ПРЕДМЕТА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Интегрални пословни информациони систем за потребе Јавног предузећа
„Комуналац“, заснован на интегралном концепту, са услугом имплементације и обуком.

Увођењем новог интегланог система омогућиће се повећање продуктивности,
интерграција пословних процеса, као и могућност интерног развоја, додавања
функционалности кроз будућа проширења система и дораде појединачних
функционалности.
1. Подручје пословних процеса
Интегрални информациони систем представља битан елемент за успешно пословање
предузећа. Наручилац се одлучио за интеграцију комплетног функционисања пословног
система помоћу јединственог софтверског решења користећи интегрални концепт са
уграђеним дугогодишњим искуством , уз максимално искоришћење постојећег
информационог система и постављање потребних веза и то на развојним платформама
којима ЈП Комуналац већ располаже: Оваква поставка система штити уложену инвестицију
у системски и апликативни софтвер. Тај концепт омогућава да се аутоматизују и интегришу
све информације и пословни процеси у један јединствен систем чиме се добија
унапређење и стандардизација пословних процеса, систематизација рада, повећање
продуктивности и ефикасности, обезбеђивање поузданих финансијских информација,
дугорочно смањење трошкова, могућност интерног развоја и дораде појединачних
функционалности.
2. Опис пословног система КОМУНАЛАЦ ПИРОТ
Јавно предузеће Комуналац подлеже закону о привредним друштвима тако да
имплементација интегралног информационог система треба да узме у обзир све правне
захтеве који из тога проистичу, поштовање законске регулативе што подразумева и
примену Mеђународних рачуноводствених стандарда (МФРС), односно Међународних
стандарда финансијског извештавања као и интерне регулативе.

3. Општи захтеви
3.1. Права коришћења
Интегрални информациони систем
Понуђени интегрални софтвер треба да омогући креирање корисника различитих нивоа
приступа и функционалности:
Корисник са ограниченим приступом има могућност прегледa свих података и ограничене
могућности контроле над подацима.
Корисник са потпуним приступом има неограничени приступ свим функционалностима.
У случају понуде у којој је за коришћење интегралног информационог система потребно
поседовати лиценциране софтверске производе понуђач је дужан да уз цену свога рада на
прилагођавању, приложи структуру и цене свих потребних лиценци и цену њиховог
одржавања до истека гарантног одржавања, а које омогућавају несметан рад:

• 1 администратора система;
• 10 корисника са потпуним приступом омогућеним програмским модулима;
• 2 програмера (рад над делом развојног окружења на које се не односи лиценцно
право произвођача и/или имплементатора).

Наручилац може остварити право на развојну лиценцу за лиценциране софтверске
производе.

3.2. План имплементације
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3.3. Фазе и рокови завршетка
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:�@B� G�K� L����K@A��� L��L��A@ "�I">�B �?�@T�S� � ��@?@ ?���I>�?��
���� G�K� L����K@A��� L�"���@ ?�>H�L"�2?���I>�M?� "�I"���S� � L��R��" ����S��
V�"��"� G�K� L����K@A��� A�B��H��@ L���"�?�� L��L��A@ ���>�B �?�@T�S�� L@�"�S� @ ��� �
L�I"L����?@�
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L��I"@L�"� >���B���S� L���I"���R O A��@�� �>"�B���>�B �>G��A�H��>�B I�I"�A��>� >�M�> � L�
I��A G�K�A� ?�� ?�� @��U�S� L���R O A��@�����>@U�M �� �@T�> �� >���B���S@ �>"�B���>�B



Страница 6 од 56

�>G��A�H��>�B I�I"�A� �K���� �� !��>���A��� 8����B��� >�?�> M�B� �� �@T�> �� L�������
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"�M?� ?���� M�"��"� G�K� � L�M�"?� L�"� >� IA� ��"� �@T� �� A�I�H ��>�� 9��?� ��I"@L�S� ��
"��A�>� L�����U�>�R L��>�A �?"��>�I"� K� ?��� >��@M���H >� I>�I� >�?�?�@ ��B����>�I"� A�T� I�
IA�"��"� ?��S�S�A @ �K����S@ @B����>�R �����K� � I�>?H��>�I�"� @ I?���@ I� @B�����A� ��?�>
K�����"?� I��?� G�K� L�I"@L?� �AL��A�>"�H��� �������>� L���I"��>�H� �K����>�B ��>@U�M� �
���@M��H� L�"L�I@�@ K�L�I>�? � @IL��>�� K�����>�� G�K�� � ?��� I� L����T� @K ��M@> K� "@ G�K@
L�I"@L?��
3.4. Анализа
��>@U�M I� �����K@�� �� �IL��@M� �>G��A�H��>� I�I"�A � �K���� @I�@B@ �AL��A�>"�H���
�>G��A�H��>�B I�I"�A� "�?� �"� �� �K����"� ?�AL��">@ �>���K@ L��H�I� � L�"����� @ "�?@
�?"��>�I"� �>���K�� L�����T�"� �KA�>� L�I"�����R L�I���>�R L��H�I� >� �I>��@ >����Q� I��"I?�
L��?I�
3.5. Дизајн и развој
��>@U�M I� �����K@�� �� �� ���K����"� ��K��> ?�AL��">�B I�I"�A�� @?Q@M@�@�� � ��K��>
�>"�B��H��� I� ��@B�A I�I"�A�A� ?��� I@ L�"���>� ?�?� �� I�I"�A ��� �L���"���> � �IL@>��
B���>� ?���?"���I"�?� � G@>?H��>��>� K�R"��� �L�I�>� @ "�R>�M?�� IL�H�G�?�H����
3.6. Припрама тестног окружења и обука корисника
���L��A� "�I">�B �?�@T�S� L����K@A��� L�������S� � L��L��A@ I�I"�A� K� ��� ?���I>�?� I�
@M�S�>�A �KA�>�A� @ G�K� ��K��>� � ��K���� � �I>��>�A ��G��>�H�A� ����I>�?��
3.7. Обука
��>@U�M "���� @ L�>@�@ �� @?Q@M� ��@?@ ��A�>�I"��"���� ��@B�B "�R>�M?�B �I��Q� � �� ?���S�R
?���I>�?�� ��>@U�M �� �����K�> �� ��I"��� ?�AL��"�> � ��"�Q�> ���> ��@?� ?�� I�I"��>� ���
��>@�� � �����K�> �� �� ��@?@ �����K@�� >� I�LI?�A ��K�?@� 9�� ?�A@>�?�H��� � ��?@A�>"�H���
��I"��Q�>� @ �?���@ ��@?� A��� ��"� >� I�LI?�A ��K�?@�
Понуђач је дужан да до комплетне надоградње постојећег информационог система новим
модулима интегралног информационог система обезбеди присуство руководиоца пројекта
или консултаната/програмера у просторије Финансијско комерцијалне службе
Наручиоца,најмање три пута у току радне недеље у трајању од минимум 4 радна сата дневно
(у току радног времена Наручиоца).
��@?� �� I� �����"� >� ��?�H���A� � @ "��A�>�A� ?��� �� ������"� I"�@M>� "�A ���@M��H� @
��B����@ I� �K����>�A ��>@U�M�A�
���> ��@?� "���� �� �@�� K�I>���> >� >�?�� A�"�����B��� ��� I"�>����>�A � K�R"���>�A K>�S�A�
L� A����@ ?@�I� ��@?� ?��� I� ��>�I� >� "�R>�M?� ?���?"���I"�?� L�����T�>�B L��B��A� ?�?� ��
I� ���K������ L@>� G@>?H��>��>�I" � A�?I�A��>� L��G��A�>I� I�I"�A��

�� �AL��A�>"�H��>� ��@?� K� I"�@M>� I�@T�� ?���I>�?�Z
�� �R>�M?� ��@?� K� � I����>�?� ?���I>�?�Z
H� ��@?� ?���S�R ?���I>�?��

9� ��@?�A� @ I��?�A I�@M��@� "���� L�M�"� L�� L@�"�S� L��B��A� @ L���@?H��>� ��� "�?� �� I�
��@?� K����� L�� L�M�"?� ���� >� >���A �>G��A�H��>�A I�I"�A@�

3.8. Потврда концепта и корисничко тестирање
��>@U�M �� �@T�> �� ���K���� "�I"���S� ���� I�I"�A� @ "����S@ �� >��A�S� M�"��� >���Q� @
�?���@ ?���R �� I� ����"� ��A�>I"��H��� ���� �>G��A�H��>�B I�I"�A� � I��R I�G"���I?�R
?�AL�>�>"� I�I"�A�� ���@M���H �� ��I"���"� L��> "�I"���S� @ I?���@ I� @I�B����>�A ��K��>�A
I�I"�A� ?��� "���� �� ��@R��"� "�I"���S� ���� @��U��� >� �>G��A�H��>�A I�I"�A@� "�I"
�>"�B��H��� I�I"�A�� ?���I>�M?� "�I"� ?�� � "�I" ?�>�M>�B L��R��"�S� I�I"�A�� ���> "�I"���S�
"���� �� L��"� L��R����>@ �>�@I"���I?@ L��?I@� �I" K� ?�>�M>� L��R��"�S� I�I"�A� "���� ��
��@R��"� I�� K�R"��� �K "�R>�M?� IL�H�G�?�H��� � >� �I>��@ S�R �K���� "�I"���S� �IL��@M�>�B
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I�I"�A�� ��>�I>� I��R I�G"���I?�R ?�AL�>�>"� I�I"�A��

3. 9. Миграција података
��>@�� A��� �� ��@R��"� �����K@ ��>@U�M� �� L�I�� ��I"��� L���"�?� �� I"��>� ���@M��H��
A�B���� L���"?�� I� ��B�����>�A L��I�M>�A ��"@A�A� � ��K�� I� A��� @K�"� ����?� ����
L���"�?� J?�>">� L��>� A�I"� "���?�� �>���"�?� ?@L�H� � �����Q�M�� >��KA���>� �����K�� �I>��>�
I���I"��� �>���"�?� K���R�� @B����� � L���H� � K�L�I��>�A�� �I"����I?� L���H� K� K����� K�
L����� �� �8 A�I�H��

3.10. Интеграција
9�� ���A�>"� �>G��A�H��>�B I�I"�A� A����@ ��"� A�U@I��>� �>"�B��I�>�� ��"���>� �� �K����"�
�>"�B��H��@ >���B �>G��A�H��>�B I�I"�A� I� I������A� L�I"�����A� � I�I"�A�A� ���@M��H�3
�>"��G��I� "���� �� �@�@ ��?� K� ���T���S� � L����T>� �KA�>�A��

3.11. Припрема радног окружења, пуштање у рад и постподршка
��>@�� A��� �� ��@R��"� I�� �?"��>�I"� �AL��A�>"�H��� L�"���>� K� L��L��A@ ?�AL��">�B
?���I>�M?�B ���>�B �?�@T�S��
�@�"�S� I�I"�A� @ ��� �� I� ������"� ?��K I������ L���?"��>�I"�3
�@�"�S� I�I"�A� @ �?"��>� ���Z
����@T�>� L����?� L�I�� L@�"�S� I�I"�A� @ ��� [ L�I"L����?��
��I"L����?� �� "�R>�M?� L����?� ���@ �>G��A�H��>�B I�I"�A� @ A�>�A��>�A "����S@ �� !
A�I�H� � ?��� I� �K���� @ L��I"�����A� ���@M��H�� �>� L���I"��Q� "�R>�M?@ L����?@ @ L�����@
I"�����K�H��� I�I"�A��

3.12. Гарантни рок
� �?���@ L�>@U�>� H�>� L�>@U�M �� �@T�> �� ���K����3

C���>">� ��? @ "����S@ �� >��A�S� �8 J���>��I"N A�I�H� �� L�"L�I���S� K�L�I>�?� �� I"��>�
L�>@U�M� � >��@M��H� � L��A�L������ ��H�>H�� �"� L����K@A��� L���� ���@M��H� >�
�>I"�����S� >���R L��>���>�R ���K��� I�G"���� 5I�G"���I?�R K�?�L� ?��� I@ ��I"@L>� ��
I"��>� L���K��U�M� �5��� ��>@U�M� @ L�����@ B���>">�B ��?��

C���>">� ���T���S� @ "����S@ �� >��A�S� �8 J���>��I"N A�I�H� �� L�"L�I���S� K�L�I>�?� �
L��A�L������ L����?"�� ?���A I� L�"��U@�� �� I@ L����"� � I"��Q�>� @ @L�"���@ I��
L��B��AI?� L�?�"� � G@>?H��>��>�I"� I�I"�A� @ ?�A� �� ��>@U�M �@T�>3

�� �K���� � ��?@A�>"@�� I�� �KA�>� @K��?���>� L��A�>�A K�?�>I?�R ��� ��@B�R �?�"� ?��� I�
��>�I� >� L�I���>� L��H�I� ?��� �>G��A�H��>� I�I"�A L�?����� � ?��� >� K���I� �� ��Q�
>��@M��H� � ��@M� I"�@M>� ?���� >��@M��H� JL����>"��>� L����?�NZ

�� �"?��>� I�� >�?>��>� �"?����>� B���?� @ G@>?H��>�I�S@ L��B��A� � ��I"@L�S� �� ?�>?@�I>�
� �IL��@M�>� ��?@A�>"�H��� J?���?"��>� L����?�N�

<� >��IL���>�I"� >�I"��� @ ��?@ K� B���>">� ���T���S�� ���@M���H �� I� L�I�>�A G��A�A J12&)-*
��� G�?IN ����"�"� ��>@U�M@� @?���?� L�����A >��� ����� @IA�>�A L@"�A ?��K @I�@B@ Help
Desk-а ��>@U�M�� ��K�� ��>@U�M� J?��� L����K@A��� ����K�? "�R>�M?� �IL�I��Q�>�B
L���I"��>�?� ��>@U�M� >� ��?�H��� ���@M��H�N >� L�����@ >��IL���>�I"� A��� �� �@��
>��?�I>��� @ ��?@ �� 86 J�����I�"M�"���N M�I� �� "��>@"?� L����A� K�R"��� K� I����I�A �� I"��>�
�������>�B ��H� ���@M��H��
��>@U�M ?��K L�>@�@ "���� �� ��?�T� �� �� @ A�B@�>�I"� �� L�@T� L����?@ ���@M��H@ K� ��Q�
��K��� �L��?�"��>�B I�G"����Z ��>�I>� �� �IL@S��� @I���� K� �K����S� �����K� �K L��"R��>�B
M��>� B���>">� ��? � B���>"���>� ���T���S� JL����>"��>@ � ?���?"��>@ L����?@N L� K�����"?@
L����?"� �AL��A�>"�H����
:�?�K ?��� ���K��U@�� ��>@U�M L����K@A���3
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�K���� ��� ��@B� ��� L�"���� L���K��U�M� � L���@ >� �>I"�����S� >���R ���K��� I�G"����
5I�G"���I?�R K�?�L� ?��� I@ ��I"@L>� �� I"��>� L���K��U�M� �5��� ��>@U�M� @ L�����@
"����S� B���>">�B ��?�Z

�K���� ��� ��@B� ��� L�"���� L���K��U�M� �� �� ��>@U�M �������> �� I"��>� L���K��U�M� �� ����
�KA�>� L� �I>��@ L��A�>� K�?�>I?� ��B@��"��� @ L�����@ "����S� B���>"���>�B ���T���S��

3.13. Подршка и одржавање
��>@U�M I� �����K@�� �� �� L� �����K�H��� L���A�"� ���>� >����?� L�>@��"� ���@M��H@ �����>�
���T���S� I�G"���� ?��� L����K@A��� ��I"@L>�I" ���@M��H@ ?�>"�?" H�>"�� ��>@U�M� J"���G�>
�5��� 12&)-*N L��A� I������A ?��"����@A�A�3

3.14. Цена
� H�>@ ?�AL��">�B L����?"� @��K� I������3
2����>�I" �AL��A�>"�H��� I�G"���� "��T�>�A A��@��A��I� ��H�>H�A � ��@?�A K�L�I��>�R��
A�B��H���A L���"�?�
2����>�I" A�I�M>�B ���T���S� K� L����� �� ?���� 8����B���>��

3.15. Плаћање
���@M���H �� L����S� K� L���R O A��@�� �K����"� L� �K����>�� >���B���S� � L� �I"�?@ L������
"�I"���S� � �IL���Q�S� ���>"@��>�R @�M�>�R >���I"�"�?�� @ ��?@ �� >������ 6� ��>� �� ��>�
L����A� ��M@>��
<� L���I"���R O A��@������@M���H �� �K����"� L����S� >�?�> �I"�?� L������ "�I"���S� �
�IL���Q�S� ���>"@��>�R B����?� 2L���>�B ���� L�I�� ?�AL��">� >���B���S� �>G��A�H��>�B
I�I"�A��J ���@M���I K�R"��� �� L���>� ��� "���� �� !���8�8����B��N� � "� @ ��?@ �� >������ 6� ��>�
�� ��>� L����A� ��M@>��
��>@U�M �� K� ���T���S� L��B��A� �K����"� ��M@>� ����>L@" A�I�M>���� ���@ A�I�H@ K� L��"R��>�
A�I�H�
���@M���H �� ����"� L����S� @ ��?@ �� >������ 6� ��>� �� ��>� L����A� G�?"@���

3.16. Документација
�����K� �K����>�B L�>@U�M� �� �� @ �?���@ L�>@U�>� H�>�� �K���� � @�@M� >��@M��H@ ?�AL��">@
"�R>�M?@ ��?@A�>"�H��@ I� �L�I�A I��R A��@��� L��A�S�>�B A����� L���"�?� I� �L�I�A I��R
"����� � A����� G@>?H���� �K����>� L�>@U�M �A� � �����K@ �� �K���� � @�@M� >��@M��H@
?���I>�M?� @L@"I"�� K� I�� A��@�� � �L��?�H���

����� ?���?"��>�B ���T���S�
Озбиљност квара

система
Начин
пријаве
квара

Одговор
сервис деска

Анализа
квара

Статус
квара Решење

1. Критичан ниво
J�>�A�B@��> ���
H���?@L>�B
�>G��A�H��>�B I�I"�A�
��� >�?�B S�B���B
A��@��N

\%/*-(1
"���G�> 8657 � I�" � ��> I��?� I�" 2 ���>� ��>�

2. Висок ниво
J@B��T�> ���
�>G��A�H��>�B I�I"�A�
��� >�?�B S�B���B
A��@��N

\%/*-(1
"���G�> 8657 � I�" � ��> I��?� 6 I�"� ! ���>� ��>�

3. Низак ниво
J?��� I�I"�A� ?���
�A�"� ��� ?���I>�?��
��� >� @B��T��� ���
I�I"�A�N

���G�>
�5��� 12&)-*
JI"�>���� >�
���>� ���A�N

� I�" � ���>� ��> :>��>� K� � ���>�R
��>�
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4. Спецификација потребног системског софтвера и хардвера
�K����>� L�>@U�M �� �@T�> �� ��A�R >�?�> K�?Q@M�S� @B����� ��I"��� 9L�H�G�?�H��@ L�"���>�B
I�I"�AI?�B I�G"���� � R������� ?��� "���� �� I���T�3
Спецификација потребног системског софтвера
��>@U�M �� �@T�> �� ��I"��� ��"�Q>@ IL�H�G�?�H��@ I�I"�AI?�B I�G"���� >��LR��>�B K�
G@>?H��>�I�S� I�G"���I?�B ����S� ?��� >@���

Препоручена минимална хардверска конфигурација
��>@U�M �� �@T�> �� ��I"��� IL�H�G�?�H��@ A�>�A��>�R R������I?�R ?�>G�B@��H��� ?��� I@
>��LR��>� K� G@>?H��>�I�S� L�>@U�>�B ����S�� ���� >��LR��>� ����"� ��"�Q>� IL�H�G�?�H���
R�������� ��� �I?Q@M��� L��H�I��I?@ I>�B@� L�"���>@ ���>@ A�A����@� ?�L�H�"�"� R��� ��I?��� �
I��
5. Детаљни захтеви за софтвер
1.1. ГЕНЕРАЛНИ ЗАХТЕВИ

Архитектура Софтвер је савремене архитектуре: Клијент / Сервер/ за рад под Windows
окружењем

Јединствен унос
података

Унос податка се врши само једном

На српском језику У свим доменима: екрани, документација

Искуство на
пословима
комуналних фирми

Понуђач софтвера треба да има искуства на имплементацији
софтверских пакета у комуналним фирмама.

Да има инсталацију Понуђач надоградње софтвера треба да има већ један део софтвера
који је инсталиран код наручиоца софтвера

Јединствена база
података

Пословни процеси су подржани посебним програмским модулима који
деле заједничку базу података

Модуларност Софвер је модуларан са могућношћу додавања модула и
функционалности на постојећи систем

Заједничке функције/
програмске процедуре
модула

Сви програмски модули деле заједничке функције/процедуре

Контрола и права
приступа

Сви програмски модули могу имати заједничку или појединачну контролу
приступа
Формирање права приступа појединачним функционалностима и
додељивање формираних права на нивоу корисничког налога
Софтвер омогућава креирање корисника различитих нивоа приступа и
функционалности:
*Корисник са ограниченим приступом има могућност прегледа свих
података и ограничене могућности контроле над подацима.
*Корисник са потпуним приступом има неограничени приступ свим
функционалностима.
Софтвер омогућава дефинисање периода у коме корисник има/нема
право рада тј.приступа бази

Кориснички налог Софтвер треба да обезбеди формирање радног окружења на нивоу
радног места
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Додељивање формираног радног окружења на нивоу корисника
Рад са више модула
истовремено

Кретање корисника кроз меније разних модула без прекида рада већ
започетих менија

Скалабилност Софвер има могућност скалабилности-додавања нових клијената у
складу са растом потреба корисника

Могућност интеграције
са другим софтверима

Интеграција у складу са важећим индустријским стандардима (нпр.
размену докумената у TXT формату; спецификација која користи XML
односно стандарде за финансијско извештавање базирано на дата
таговима)
Софтвер мора бити компатибилан и у директној комуникацији са радним
Office пакетом (Outlook, Word, Excel, Access)
Софтвер мора бити потпуно компатибилан и потенцијално надоградив
постојећим софтверима за управљање односима са клијентима (CRM) и
софтвером за управљањем пројеката на истој платформи.

Размена података Export/import података са Office апликацијама Microsoft окружења
Корисничко
дефинисање изгледа
и садржаја екранских
форми

Софтвер омогућава корисничко дефинисање изгледа и садржаја
екранских форми на било ком нивоу појединачних модула

„on-line помоћ“ за
корисника у свим
апликативним
подручјима

за процедуре, табеле, извештаје, обраде
до нивоа дела прозора у који се уноси податак
да обезбеђује претраживање према садржају, фрази или речи

Обрада података Софтвер омогућава филтрирање табела по једном или више поља
Софтвер омогућава одређивања опсега података код обрачуна

Евиденција промена Софтвер омогућава да сваки унети податак садржи и информацију где је
податак унет и који корисник га је унео
Софтвер обезбеђује праћење свих директних промена које су корисници
направили на подацима, при чему је одабир података који се бележе
слободан

Евиденција времена
рада

Софтвер омогућава статистику евиденције времена рада корисника у
програму и датотеку промена током рада

WEB /VPN Софтвер има могућност интеграције путем WEB сервиса
Софтвер има могућност пуног приступа функционалностима путем WEB
Клијента
Софтвер функционише у оквиру јединственог VPN-а
Софтвер омогућава употребу на различитим удаљеним локацијама са
актуелним стандардима за Интернет конекцију

Корективност Софтвер треба да омогући независност од партнера који уводи систем у
случајевима промене пословне логике, законске регулативе и других
параметара пословних процеса од стране стручног особља ИТ Корисника

Извештавање Софтвер омогућава извештавање у електронском или штампаном облику
по било ком дефинисаном критеријуму (дефинисани критеријум
–вредности/ознака везана за трансакције у систему које се користе се за
анализу и статистичке извештаје)
Конфигурабилност извештаја - корисници могу сами одређивати
критеријуме извештаја
Софтвер је отворен за коришћење података од стране БИ алата за
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анализу и извештавање

Посебне
карактеристике

Софтвер омогућава унос напомена (белешки, коментара) у картице или
документа
Софтвер омогућава вођење више пословних годнина без потребе
посебног затварања или архивирања

1.2. СПЕЦИФИЧНИ ЗАХТЕВИ ЗА АПЛИКАТИВНИ СОФТВЕР
1.2.1. ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО
Усклађеност Софвер је усклађен са законима Републике Србије
Модуларност Софтвер има могућност корисничког дефинисања садржаја екранских

форми на било ком нивоу појединачних модула
Софтвер је флексибилан и има могућност измене и прлагођавања
пословних процеса у складу са потребама организационе структуре
клијента
Софтвер аутоматски обрађује све индивидуалне трансакције унете у
различитим модулима (секторима попут продаје, набавке, производње)
који су подржани софтвером, производећи комплетну, интегрисану слику
финансијског стања компаније

Конта Главне књиге Софтвер подржава централизовано праћење рачуна главне књиге
Софтвер омогућава копирање контног оквира као помоћ приликом
формирања новог

Интегралност, обрада
докумената се врши
интегрално, где се
једним уносом
документа база
ажурира тренутно за
потребе свих
подсистема и свих
функција пословног
система. Интегралном
обрадам докумената,
обухваћени су
следећи документи:
1. Фактура од
добављача,
2. Требованје робе или
сировине,
3. Фактурисанје услуга
фирмама,
4. Фактурисанје услуга
грађанима,
5. Обрда извода од
банака.
6. благаничко
пословање

Интегрална обрада фактура од добављача треба да омогући тренутно
ажуриранје јединствене базе података за потребе раѕних подсистема: 1.
Ажурира се књига улазних фактура, 2. Ажурира се аналитика добављача,
3.ажурира се аналитика залиха, 4.ажурира се аналитика основних
средстава, 5.ажурира се аналитика продавница,6.аутоматски се ради
калкулација набавки, 7. Ажурира се план набавки, 8. Ажурира се
финансијски план, 9. Аутоматски се контира и књижи главна књига. 10.
Аутоматски се ажурају подаци за погонско кнјиговодство.
Интегрална обрада требовања матерјала из складишта треба да омогући
тренутно:
1. Раздужење магацина издатом робом, 2.раздуженје у аналитици залиха,
3.књиженје трошкова у погонском књиговодству, 4. Ажурирање остваренја
трошкова у плану прихода и расхода. 5. Аутоматско контиранје и
књижење главне књиге.
Интегрално фактурисанје услуга фирмама треба да омогући тренутно:
1. Аутоматску израду свих фактура за фирме којима се врши услуга
изношења смећа, 2. Аутоматско израду калкулације излазних фактура, 3.
Аутоматско ажурирање кнјиге излазних фактура, 4. аутоматско
ажуриранје остварења плана реализације, 5. Аутоматско ажурирање
плана прихода и расхода, 6. Аутоматско контиранје и кнјиженје у главну
кнјигу. 7. Аутоматско контиранје и кнјиженје у погонском кнјиговодству. 8.
Аутоматско кнјиженје у аналитику купаца фирме.

Интегрално фактурисанје услуга грађанима треба да омогући, тренутно:
1. Аутоматску израду свих фактура за фирме којима се врши услуга
изношења смећа, 2. Аутоматско израду калкулације излазних фактура, 3.
Аутоматско ажурирање кнјиге излазних фактура, 4. аутоматско
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ажуриранје остварења плана реализације, 5. Аутоматско ажурирање
плана прихода и расхода, 6. Аутоматско контиранје и кнјиженје у главну
кнјигу. 7. Аутоматско контиранје и кнјиженје у погонском кнјиговодству. 8.
Аутоматско кнјиженје у аналитику купаца грађана.

Интегрална обрада извода треба да омогући електронско преузиманје
извода од банака и њихову тренутну обраду, где спада:
1. Аутоматско ажуриранје аналитике купаца, 2. Аутоматско ажуриранје
аналитике добављача, 3. Аутоматско ажуриранје аналитике продавница,
4. Аутоматско контиранје и кнјиженје главне кнјиге, 5. Аутоматско
контиранје и кнјиженје погонског кнјиговодства, 6. Аутоматско ажуриранје
остварења финансиског плана.

Интегрална обрада благајне теба да омогући следеће:
1. Аутоматско ажуриранје аналитике купаца, 2. Аутоматско ажуриранје
аналитике добављача, 3. Аутоматско ажуриранје аналитике продавница,
4. Аутоматско ажуриранје аналитике благајне, 5. Аутоматско контиранје и
кнјиженје главне кнјиге, 6. Аутоматско контиранје и кнјиженје погонског
кнјиговодства, 7. Аутоматско ажуриранје остварења финансиског плана.

Финансијско
извештавање

Софтвер омогућава анализирање финансијских рачуноводствених
података од стране свих хијерархијских нивоа у установи у зависности од
њихових овлашћења
Софтвер подржава корисничко креирање рачуноводствених извештаја
Софтвер омогућава корисничко дефинисање изгледа колона на
финансијским извештајима
Софтвер омогућава сумирање различитих финансијских рачуна на бази
текућих, историјских или буџетских података тј. on-line поређења између
планских позиција и актуелних стања
Софтвер омогућава кориснички преглед података у односу на различите
временске периоде (дан, недеља, месец, квартал, година, кориснички
дефинисани обрачунски период) и на основу њих сумира финансијске
податке
Софтвер омогућава коришћења рачуноводствених типова показатеља
као нпр. имовина, обавезе, приход
Софтвер омогућава продирање од on-screen информација из извештаја
до детаљног рачуна и детаљне трансакције и ставки које је чине тзв.
drill-down
Софтвер омогућава рад на извештајима док је on-line систем активан
Софтвер омогућава филтрирање аналитичких прегледа са критеријумима
које нека ставка мора да задовољи
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Софтвер омогућава израду законски прописаних збирних прегледа:
- Бруто биланс
- Биланс успеха, Извештај о финансијским перформансама
- Биланс стања, Извештај о финансијском положају
- Преглед новчаних токова
- Главна књига - детаљно извештавање
- Листинг Контног оквира
- ПДВ анализа - уграђен ПДВ обрачин пореза и периодична извештавања
по томе
Ова функционалност има следеће карактеристике:
- Једноставна је за коришћење за било ког корисника и не захтева
програмерска и друга специфична информатичка знања
- Омогућава постављање филтера на поља претраге постављањем
временског интервала који ће се укључити у извештај
- Омогућава дефинисање вишеструке хијерархије за сумарно
извештавање на основу димензија извештаја
- Омогућава редефинисање и креирање нових кодова извештавања од
стране корисника
- Омогућава извештавање по било којој комбинацији димензија (које могу
бити нпр. пословне јединице)
- Подржава могућност преноса података у Excel формат и/или графичко
извештавање

Консолидација Могућност креирања и израде консолидованог извештаја (предузећа) у
оквиру исте базе и/или рад више пословних јединица са самосталним
књижењем и периодичном консолидацијом на вишем нивоу према
потреби корисника
Софтвер подржава централизовано праћење рачуна главне књиге свих
пословних јединица уколико су оне дефинисане као независна предузећа

Буџети Софтвер подржава планирање и буџетирање финансијских извора и
финансијску контролу буџета централизовано и на основу појединачних
буџета пословних јединица
Софтвер подржава могућност могућност да се план унесе на ниво
рачуна/подрачуна.
Софтвер подржава могућност поставке више различитих планова -
стварни, контролни и сл.
Софтвер аутоматски омогућава креирање планова уношењем износа по
краћим периодима - квартал, месец, недеља и дан и аутоматски прерачун
плана за дуже периоде нпр. Година
Софтвер омогућава приступ планским подацима из претходних година
Софтвер омогућава састављање буџета за нову пословну годину пре
затварања старе године
Софтвер даје могућност креирања новог плана копирањем постојећег и
омогућава његову даљу корекцију
Софтвер подржава могућност импорта планова из Excel табела у
информациони систем
Софтвер подржава могућност експорта планова у Excel табеле

Компензације Софтвер подржава компензацију тј. међусобно поравнање рачуна више
независних пословних јединица (предузећа)
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Подешавање
књижења трансакција
у ГК

Софтвер омогућава централно подешавање обраде рачуноводствених
података посредством концепта књижних група
Софтвер подржава књижење свих пословних трансакција преко ставова
за књижење постављених у шеме тј. групе књижења
Софтвер омогућава мењање бројчаних ознака документа и шифарника
према насталим потребама корисника
Софтвер обезбеђује евидентирање извора код књижења ставке у главну
књигу
Софтвер аутоматски евидентира узроке књижења ставки у ГК

Општи налози Софтвер подржава комплексне рачуноводствене структуре дневника:
једна ставка дугује - једна потражује; једна дугује - више потражује; више
дугује - више потражује; више дугује – једна потражује.

Периодични налози Софтвер омогућава постављања шеме књижења за аутоматско
раскњижавање организационих јединица:
- Могућност одређивања временски разграничених књижења (формуле
налога)
- Понављање извештаја коришћењем исте шеме за више пословних
јединица (доделе налога)
- Алокација трошкова базирана на унапред одређеним формулама
(доделе налога)
- Алокација трошкова базирана на стварним вредностима тачно
дефинисаних рачуна (врста налога)
Софтвер подржава аутоматску доделу општих (фиксних и варијабилних)
трошкова на дирекције, филијале или испоставе, а на основу њиховог
прецизно дефинисаног мапирања и односа на бази износа, процента или
количине

Обрачунски периоди Софтвер омогућава корисницима да дефинишу било који број
рачуноводствених периода у оквиру једне рачуноводствене године, а на
нивоу предузећа
Софтвер омогућава један или више истовремено отворена
рачуноводствена периода
Могућност контроле затварања обрачунског периода, када корисник
процени да за то има услова
Омогућен рад са подацима нове пословне године док се подаци старе
пословне године финализују
Омогућено извештавање и планирање за следећу пословну годину док се
тренутна година завршава
Омогућен преглед и извештавање на основу трансакција претходних
година, и након затварања пословне године

Курсне разлике Софтвер подржава вишевалутно рачуноводство са аутоматским
прерачуном курсних разлика
Софтвер омогућава аутоматско обрачунавање курсних разлика и
књижење на одговарајући (за те сврхе подешен) конто

Банке и изводи Софтвер омогућава неограничен број динарских и девизних рачуна
Софтвер омогућава усклађивање банковних рачуна са изводима банке
Софтвер омогућава аутоматска књижења трансакција банковних рачуна у
главну књигу
Софтвер омогућава интеграцију са e-bankingom
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Софтвер омогућава аутоматски увоз банковног извода у програм
Благајне Софтвер омогућава неограничен број динарских и девизних благајни,

благајна бонова и сл.
Софтвер омогућава креирање и штампу благајничких налога и дневника

Затварање ставки Софтвер нуди опције аутоматског и/или ручног затварања ставки купаца и
добављача по задатом критеријуму
Софтвер омогућава аутоматско затварање ставки (купаца, добављача)
приликом књижења извода
Софтвер омогућава накнадно међусобно затварање прокњижених ставки
Софтвер омогућава подешавања толерантности одступања износа при
затварању фактуре са уплатама

Сторно трансакција Софтвер обезбеђује за исправаку неисправно књижених докумената и
сторно књижења само већ прокњижених ставки

Затварање пословне
године

Софтвер обезбеђује аутоматско затварање рачуна добити / губитка (са
забраном поновног отварања већ затворене пословне године)

Опомене Софтвер нуди групну израду опомена за купце који нису измирили своје
обавезе

Затезне камате Софтвер омогућава обрачун затезних камата према купцима у складу са
законом

Претрага докумената Софтвер омогућава претраживање докумената на нивоу комплетног ИС-а
Коментари и описи Софтвер омогућава да се на свим документима и налозима, могу

слободним текстом писати коментари
Софтвер омогућава додавање текстуалног описа на ставкама документа
(нпр. фактура) и налога

ПДВ Софтвер обезбеђује аутоматски обрачун пореза
Софтвер обезбеђује аутоматски пренос износа пореза на рачун обрачуна
Софтвер омогућава аутоматско попуњавање ПДВ евиденције из
унешенех улазних и излазних рачуна
Софтвер омогућава преглед и штампу књиге издатих рачуна, књиге
примљених рачуна, преглед обрачуна ПДВ по издатим рачунима, преглед
обрачуна ПДВ по примљеним рачунима, пореске пријаве ПДВ
Софтвер треба да обезбеди припрему података за апликације Управе за
трезор: РИНО, Регистар запослених и пријаву пореза Пореске управе
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1.2.2. ОСНОВНА СРЕДСТВА
Груписање ОС Софтвер омогућава класификацију основних средстава на класе и

подкласе
Софтвер омогућава груписање према локацији и запосленом у компанији
Софтвер омогућава кориснику груписање основних средстава по
сопственим критеријумима

Повезивање ОС Софтвер омогућава дефинисање главног основног средства са листом
компонената истог
Софтвер подржава поделу једног основног средства на више
Софтвер омогућава да се неколико основних средстава може објединити
у једно основно средство

Планирање ОС Софтвер омогућава планирање основних средстава (за потребе
планирања биланса, инвестиција и сл.)

Амортизација ОС Софтвер омогућава аутоматски обрачун амортизације основних
средстава
Софтвер омогућава "пакетни" обрачун амортизације за више ОС
истовремено
Софтвер омогућава различита правила/метода за обрачун амортизације
(обавезно линеарни метод обрачуна амортизације)
Софтвер омогућава неограничен број књига амортизације (са или без
интеграције са главном књигом)
Могућност промене начина амортизације у току амортизационог периода
Софтвер омогућава извештај о амортизацији за изабрани обрачунски
период

Евиденција
ОС/Интеграција са ГК

Софтвер садржи Књигу ОС са свим заонски прописаним евиденцијама
(пореска и пословна амортизација)
Софтвер омогућава аутоматско књижење свих трансакција основних
средстава у Евиденцију основних средстава
Софтвер омогућава интеграцију трансакција, према потребама, у ГК
Софтвер омогућава интеграцију са набавком, ГК и Евиденцијом основних
средстава
Софтвер омогућава интеграцију са продајом са аутоматским обрачуном
амортизације и књижењем у ГК
Софтвер омогућава исправку књижених ставки основних средстава без
брисања погрешно прокњижене ставке

Остале трансакције Софтвер омогућава да се основно средство може расходовати у
потпуности или делимицно
Софтвер омогућава прилагођавање вредности (смањење или повећање)
општих промена цена основног средства
Софтвер омогућава доделу трошкова према кључевима за алокацију на
пословне јединице

Одржавање ОС Софтвер омогућава праћење трошкова одржавања основних средстава
Софтвер омогућава евиденцију и извештавање о одржавањим основног
средства
Софтвер омогућава праћење трошкова одржавања основних средстава,
који не увећавају његову вредност

Осигурање ОС
Софтвер омогућава праћење осигурања основних средстава
Софтвер омогућава извештавање о покрићу осигурањем основног
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средства
Софтвер омогућава да се класификују осигурања основних средстава
према врсти осигурања (крађа, пожар и сл.)

1.2.3. УПРАВЉАЊЕ КАДРОВИМА
Систематизација Софтвер омогућава одржавање хијерархије организационих јединица

компаније
Софтвер не поставља ограничења за број организационих јединица и
нивоа хијерархије унутар било којег нивоа установе
Софтвер дефинише хијерархију овлашћења, која се односи на различите
позиције посла, као и њихове међусобне односе
Софтвер омогућава да пословне позиције буду основ за елаборацију
листе позиција на платном списку унутар компаније
Софтвер одржава спецификације послова дефинишући групе задатака,
као и одговорности, дужности или једноставне акције, које запослени
треба да обављају
Софтвер омогућава централизовано управљање кадровском базом
података са јединственом систематизацијом послова
Софтвер омогућава управљање организационом поделом - чува податке,
указује на организационе једнице унутар структуре институције и веза са
свим запосленима у том смислу

Особље Софтвер омогућава управљање личним подацима - идентификационим
подацима за сваког запосленог, као што су опште генералије, брачни
статус, број деце...
Софтвер омогућава управљање адресама запослених - давање
овлашћења одређеним особама да централизовано приступају адресама
запослених
Софтвер омогућава управљање подацима банковних рачуна - сачуване
информације о банковним рачунима запослених, неоходних за обрачун
плата и осталих надокнада, укључујући и трошкове пословних путовања
Софтвер омогућава чување података о општим и професионалним
степенима школске спреме које има запослени, као и специјалистичким
квалификацијама запослених
Софтвер омогућава чување података о радном искуству запослених пре
доласка у институцију и праћење каријере у установи
Софтвер омогућава евиденцију додатних погодности и санкција
запослених

Евиденција времена Софтвер омогућава интеграцију са алатима за свакодневно
евидентирање присуства на послу који користе бар-код читаче картица и
на основу тога генерише одговарајуће извештаје
Софтвер омогућава евиденцију стандардног радног времена према
календару
Софтвер омогућава проширење обраде податка о присутству и одсуству у
зависности од начина подешавања смањења обима рада

Одсуства Софтвер омогућава евидентирање изостанака са посла и извештавање
по категоријама изостанака - период и разлог изостанка
Софтвер омогућава евиденцију годишњих одмора уз сва потребна
документа
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Регрутација Софтвер омогућава чување података о конкурсима, пријавама и CV
пристиглим на конкурс
Софтвер омогућава евиденцију разговора са кандидатима за посао,
евиденцију резултата и оцењивање кандидата

Обуке Софтвер омогућава креирање годишњег плана обуке запослених
Софтвер омогућава евиденцију трајања обуке и оцењивање ефикасности
Софтвер омогућава статистику обука по секторима
Софтвер омогућава евиденцију по класама, групама, врстама и ценама
обуке

Извештаји Софтвер омогућава корисничко дефинисање и редефинисање изгледа и
садржаја постојећих извештаја по разним параметрима кадровске базе
података
Софтвер омогућава обрачун радног стажа
Софтвер омогућава креирање разних докумената (решења, потврде,
налози, екстерни обрасци,...)
Софтвер омогућава евиденцију стимулација и дестимулација запослених
Софтвер омогућава оцењивање радног учинка
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1.2.4. ОБРАЧУН ЗАРАДА
Кадровска
евиденција

Софтвер омогућава директну интеграцију са подацима кадровске базе и
коришћење најажурнијих података пре почетка обрачуна

Примена софтвера у
оквиру законских
прописа

Софтвер омогућава да је обрачун зарада у свему у складу са актуелним
прописима Закона о радним односима у државним органима, Посебног
колективног уговора за установе од значаја и интерног Правилника о раду
Софтвер обезбеђује да обрачун поштује различите територијалне
основице пореза и доприноса
Софтвер обезбеђује централизован и јединствен обрачун зарада за
комплетно предузеће

Обрачун зараде Обрачун зарада минимално треба да садржи следеће категорије:
- Редовна плата - основна зарада
- Увећање по коефицијенту
- Накнаде - увећане зараде на основу учинка
- Друга примања у складу са колективним уговором
- Неограничен број надокнада кориснички дефинисаних
- Кориснички дефинисан број категорија одбитака - умањења зараде
- Неограничен број одбитака кориснички дефинисаних
- Обезбеђење да одбици не превазиђу законом заштићену висину зараде
Корисничко обухватање неограниченог броја банака и кредитора:
- Аутоматско генерисање карнета
Корисничко подешавање накнада и обустава
Софтвер обезбеђује формирање вирмана за уплату по врстама са
аутоматским прорачуном позива на број

Остала примања Обрачун зараде на основу Уговора о делу
Обрачун зарада на основу ауторског хонорара
-Софтвер омогућава управљање подацима потребним за закључивање
уговора (врста ауторског дела, врста хонорара, критеријуми за обрачун
хонорара)
- Софтвер омогућава управљање матичним подацима - врсте уговора,
врсте обрачуна, проценти пореза и доприноса, подаци о ауторима и
спољним сарадницима, уплатни рачуни
- Софтвер омогућава обрачун пореза и доприноса
-Софтвер обезбеђује формирање вирмана за уплату по врстама са
аутоматским прорачуном позива на број
- Програм омогућава аутоматско формирање и штампање потребних
извештаја и образаца
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Извештавање Софтвер омогућава следећи сет извештаја:
- Образац ПП ОД
- Образац ПП ОПЈ
- Исплатне листиће
- Рекапитулацију обрачуна зарада
- Рекапитулацију пореза и доприноса
- Исплатни списак за текуће рачуне, штедне књижице и исплату на
готовинској благајни
- Извештај о кредитима и обуставама
- Извештај о доприносима за пензијско и инвалидско осигурање
- Извештај о доприносима за незапослене
- Извештај о порезу и здравственом осигурању за власнике
- Извештај о порезу и здравственом осигурању за запослене
- Списак запослених према параметрима које бира корисник
- Списак запослених који имају кредите код кредитора
- Рекапитулације обрачуна зарада и доприноса
- Спецификација накнада које улазе у обрачун
- Спецификација одбитака који улазе у обрачун

1.2.5. НАБАВКА И ОБАВЕЗЕ
Добављачи Софтвер омогућава централизовано одржавање базе података о

добављачима и њихову аналитичку евиденцију
Софтвер омогућава евиденције начина, услова и валуте плаћања, начина
и места пријема артикала (CIF, FOB…) и сличних услова набавке који су
уговорени са добављачем (цене, попусти, артикли)
Софтвер омогућава евиденцију неограниченог броја банковних рачуна
добављача

Услови набавке од
добављача

Софтвер омогућава да се воде евиденције о каталошким ценама
добављача
Софтвер омогућава дефинисање начина отпреме добављачеве робе
(нпр. DDU, FCA, FOB, итд.)
Софтвер обезбеђује евиденцију набавке истог артикла од више
добављача са разликама у трајању испоруке, цени, попусту

Профили Софтвер обезбеђује централизован и јединствен начин поставке
критеријума за селекцију добављача као и пондерисања услова за
њихову категоризацију и оцењивање

Референти набавке Софтвер обезбеђује евиденцију референата набавке у вези са
добављачима

Планирање,
уговарање и праћење
набавке

Софтвер обезбеђује следљивост докумената набавке - план,
наруџбеница (тендер), обрада понуда добављача, пријем робе, плаћање
и књижење фактура
- Софтвер подржава евидентирање плана набавке
- Софтвер омогућава генерисање и евидентирање наруџби
- Софтвер омогућава евидентирање понуда добављача
Софтвер омогућава дефинисање оквирних налога - уговорена набавка у
дужем периоду која се извршава у итерацијама
Софтвер омогућава праћење остварења наручивања за неиспоручене
или делимично испоручене набавке
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Поручивање атрикала Софтвер омогућава аутоматско генерисање предлога за набавку према
предефинисаним параметрима / условима за набавку артикала
(минималних залиха, количине на профактурама, количине за
наручивање и сл.) у реалном времену
Софтвер омогућава унос докумената добављача (понуда), са свим
договореним условима и контролом одабира понуде

Пријем и фактурисање
атрикала

Софтвер обезбеђује централизовано запремање робе и отпрему по
организационим јединицама након квантитативног и квалитативног
пријема
Софтвер омогућава делимично књижење пријемница у односу на
поручено
Софтвер омогућава независно евидентирање пријема артикала
(материјално и робно) и улазних рачуна (фактура)
Софтвер омогућава делимично књижење улазних рачуна у односу на
запримљено тј. Поручено
Софтвер омогућава евиденцију попуста фактуре добављача
Софтвер омогућава аутоматски обрачун попуста на улазну фактуру и/или
casa sconto на основу различитих критеријума (доспеће, износ и %
попуста)
Софтвер омогућава евидентирање попуста по ставкама фактуре
добављача за сваки појединачни артикал (услугу) добављача
Софтвер омогућава књижење улазних рачуна у више валута, са
аутоматским обрачуном динарске противредности и књижењем у ГК
Софтвер омогућава пријем испоруке од једног добављача и задуживање
код другог
Софтвер омогућава преглед: поручено - запримљено - фактурисано у
количинама и вредностима

Копирање докумената Софтвер омогућава копирање докумената набавке (понуда, наруџбеница,
пријемница, улазна фактура, одобрење)

Зависни трошкови
набавке

Софтвер омогућава дефинисање зависних трошкова набавке са
аутоматским књижењима у ГК и обрачуном пореза
Софтвер омогућава унос одвојених фактура за зависне трошкове набавке
и њихову доделу артиклима, слободним избором (са више улазних
докумената - пријемница)
Софтвер омогућава аутоматику доделе зависних трошкова набавке
артиклима (пропорционално према вредности и иста вредност свим
артиклима)

Продаја директно од
добављача

Могућност испоруке (продаје) артикала директно у складиште купца без
пријема у сопствени магацин (експедит)

Сторно набавке/
поврат добављачу

Софтвер омогућава креирање повратног налога - одобрења, робног и
финансијског
Софтвер омогућава књижење улазних одобрења од добављача
Софтвер омогућава евидентирање замене артикала са добављачем

Интеграција са ГК /
Аутоматско књижење
набавке у ГК

Софтвер омогућава интеграцију са главном књигом и аутоматска
књижења у ГК према предефинисаним ставовима за књижење

ПДВ Софтвер омогућава аутоматско генерисање KUF и обрачун пореза
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Плаћање добављачу Софтвер обезбеђује обрачун и плаћања према неограниченом броју
банака
Софтвер обезбеђује дефинисање различитих специфичних услова
плаћања добављачима
Софтвер омогућава предлагање плаћања добављачима
Софтвер омогућава предлагање плаћања добављачима са приоритетним
добављачима
Софтвер омогућава неодобравања плаћања добављачу
Софтвер омогућава ручно и аутоматско (према потреби) затварање
ставки добављача

Налог за пренос Софтвер обезбеђује дистрибуцију робе по ПЈ на основу интерног реверса
Извештавање Софтвер омогућава извештај промета са добављачем

Софтвер омогућава извештај о доспећу плаћања добављачима у периоду

1.2.6. ЗАЛИХЕ / МАГАЦИНСКО ПОСЛОВАЊЕ
Локације Софтвер омогућава дефинисање неограниченог броја логичких, физичких,

производних, транзитних магацинских локација
Софтвер омогућава обавезно коришћење локације при набавци и продаји
артикла
Софтвер омогућава евидентирање локације складиштења артикла у више
различитих магацина
Софтвер омогућава дозволу магационерима за манипулацију у оквиру
одређених локација до нивоа регала
Артикали са истим бројем могу се складиштити на разним локацијама, и на
свакој од њих третирати одвојено
Софтвер омогућава да се магацини могу организовати по зонама и
регалима
Софтвер омогућава да постоји фунцкија капацитета регала и могућност
израчунавања капацитета магацина до нивоа капацитета регала
Софтвер омогућава дефинисање садржаја регала
Софтвер омогућава да постоји функција за дефинисање посебних захтева
коришћења регала (нпр. суво, хладно и сл.)
Софтвер омогућава да постоји могућност реорганизације магацина

Артикли Софтвер омогућава да се артикли могу груписати (групе и подгрупе)
Софтвер омогућава текстуално описивање артикла
Софтвер омогућава унос превода назива артикала на више језика
Софтвер омогућава унос додатног текста описа артикла без ограничења,
на више језика (са опцијом штампе на документима)
Софтвер омогућава да се поред основне јединице мере за један артикал
могу користити и алтернативне јединице мере које се аутоматски
обрачунавају у зависности од потребе (набавна јед. мере, за производњу,
за продају...)
Софтвер омогућава унос страних назива за јединице мере и примену
према потреби
Софтвер омогућава одвојене евиденције добављача и произвођача
артикала
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Референцирање
артикла

Могућност набавке, праћења и продаје артикла према броју који је
различит од шифре, нпр: добављачев/купчев или произвођачев број
артикла и/или генеричке шифре (као што су UPC code, EAN code итд.)

Праћење артикала Могућност праћења артикла према року трајања
Софтвер омогућава праћење артикала по серијском броју и броју серије
(шарже) са потпуном следљивошћу (у набавци, складишту и продаји) и
системом извештавања

Заменски артикли Софтвер омогућава евиденције супституције артикала
Софтвер омогућава дефинисање услова за супституције артикала
Софтвер омогућава повезивање артикала са истим или сличним
карактеристикама, са могућношћу предгледа при продаји (супститути
артикала)

Ценовници и попусти
артикала

Софтвер омогућава груписање артикала према групи попуста
Софтвер омогућава креирање групних попуста
Софтвер омогућава груписање купаца са истим попустима
Софтвер омогућава предефинисање продајне цене артикла и њихова
пакетна измена (промена цена за групе артикала према задатим
параметрима)
Софтвер омогућава унос ценовника различитих добављача за исти
артикал и одлучивање при набавци на основу понуђених цена

Вредност залиха Софтвер омогућава обрачун трошкова залиха по различитим методама
Софтвер омогућава да се вредност залиха (артикла) може водити по
локацијама магацина или за све магацине
Аутоматско везивање зависних трошкова за набавну вредност артикла (и
то у односу на више пријемних фактура)
Софтвер омогућава праћење вредности залиха на нивоу предузећа (за
све магацине) или по локацији (логички и физички магацини)
Робни документи морају бити везани за финансијске документе (набавне
налоге, продајне налоге, налоге за поврате и преносе) како би се у сваком
тренутку могла пратити вредност залиха
Софтвер омогућава ревалоризацију вредности залиха

Расположивост и
фреквентност залиха

Софтвер омогућава извештај расположивости артикла по периодима
Софтвер омогућава извештај плана расположивости артикала
Софтвер даје преглед планираног пријема и продаје артикала по
периодима и даје могућност креирање плана расположивости залиха
Софтвер омогућава израду извештаја о кретању (фреквентности) и стању
(попису) артикала по било којој локацији

Продајне саставнице Софтвер омогућава да се артикли могу дефинисати као саставнице
Софтвер омогућава да се осигура аутоматски обрачун трошкова
саставнице артикала
Софтвер омогућава аутоматско смањење и повећање залиха компоненти,
при књижењу саставнице

Складиштење и
манипулација
залихама

Софтвер омогућава типично пословање магацина: улази, излази, и
интерна манипулација артиклима
Софтвер омогућава аутоматско генерисање налога за запримање (по
обради пријемнице) на основу наруџбенице, налога поврата и налога за
пренос
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Софтвер омогућава генерисање више пријемница из једног улазног
догкумента (набавног налога)
Софтвер омогућава функцију налога за складиштење за већу количину
пријемница
Софтвер ограничава да документи којим се одобрава отпрема морају бити
из продаје (налог), налог за поврате и налози за преносе (достављања)
Софтвер омогућава функцију налога за складиштење - упутство
магационеру за складиштење у зонама тј. регалима

Интерни преноси
залиха

Могућност централизованог пријема артикала и интерни пренос након
квантитативног и квалитативног пријема
Евидентирање и праћење преноса залиха са једне локације на другу
(уклучујући и транзитне магацине)
Софтвер омогућава евидентирање и праћење артикала у транспорту са
једне локације на другу (транзит)

Залихе у производњи Софтвер подржава постојање улазних / излазних регала за / из
производње
Софтвер омогућава аутоматско генерисање налога за достављање
артикала за радни налог производње након његовог одобравања
Софтвер омогућава и ручно захтевање артикала потребних за радне
налоге (из производње)
Софтвер омогућава аутоматско (интегрисано) генерисање запримања
готових производа

Попис (инвентура)
залиха

Софтвер омогућава да се обезбеди евидентирање инвентура (пописа)
Софтвер омогућава да за попис (инвентуру) постоји функција пописа у
регалима и пописа залиха
Софтвер омогућава извештај предлога артикала за попис

Експедиција Софтвер омогућава да се одређени артикли не складиште већ директно
испоручују по њиховом запримању (експедит)

Интегрисаност са ГК Софтвер омогућава интеграцију са главном књигом за аутоматска
предефинисана књижења залиха
Софтвер даје могућност прегледа статистике залиха, продаје и набавке на
основу књижених ставки ГК

1.2.8. ПРОДАЈА И ПОТРАЖИВАЊА
Купци Софтвер омогућава централизовано одржавање базе података о

купцима и аналитичку евиденцију купаца
Софтвер омогућава евиденцију неограниченог броја банковних
рачуна купаца
Софтвер омогућава евиденције начина, услова и валуте наплате,
начина и места отпреме артикала (ЦИФ, ФОБ…) и сличних услова
продаје који су уговорени са купцем (цене, попусти, артикли)
Софтвер омогућава евиденцију више адреса купца

Кредитни лимит купца Софтвер омогућава постављање кредитног лимита и упозорење
приликом његовог прекорачења када се за тог купца креира нови
документ

Услови продаје Софтвер омогућава дефинисања попуста и њихово аутоматско
прерачунавање
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Софтвер омогућава унос и евиденције посебних договора, белешки
на купцу интерног карактера (без форме уговора)
Софтвер омогућава дефинисања више ценовника и то за сваког
појединачног купца и/или групу купаца и то за одређени временски
период

Опомене и затезне камате Софтвер омогућава креирање и издавање опомена за купце који нису
платили доспеле обавезе
Софтвер омогућава обрачун законских камата на неплаћене или
делимично плаћене износе

Продавци Софтвер обезбеђује евиденцију продаваца и њихову везу са
одговарајућим купцима
Софтвер омогућава обрачун провизије на продају

Планирање, уговарање и
праћење продаје

Софтвер подржава продајни циклус од понуде, оквирне понуде,
евиденције поруџбине, фактуре, плаћања, одобрења и налога за
поврат и рефундације. Такође, подржава креирање фактура без
претходне припреме остале документације продајног циклуса.
Софтвер омогућава евиденцију продајних понуда, са свим
договореним условима без утицаја на залихе
Софтвер омогућава копирање понуде у документе који утичу на
залихе (оквирне поруџбние, поруџбине) и омогућавају резервисање
артикала
Софтвер омогућава креирање предрачуна за новог купца

Наручивање артикала Софтвер омогућава евиденције наруџби купца
Софтвер треба да обезбеди обавештење о доспелом салду купца при
креирању продајног налога
Софтвер омогућава унос напомена (белешки) у наруџбини купца

Претплата/отплата и
аванси

Софтвер треба да омогући евиденцију претплате (сезонске,
годишње, полугодишње) без везивања за број издатих примерака
Софтвер омогућава праћење продаје кроз претплату и отплату
- Продаја кроз претплату: купац у више рата плаћа робу која му се
испоручује по завршеном плаћању
- Продаја кроз отплату: купац преузима робу коју после плаћа у
ратама
Софтвер омогућава више претплата за једног купца
Софтвер омогућава евиденцију авансних уплата и везивање за
претплату
Софтвер омогућава резервисање артикала за продају на основу
авансне фактуре
Софтвер треба да омогући масовно креирање и књижење фактура за
претплату
Софтвер треба да омогући масовно књижење авансних фактура

Отпрема и фактурисање
артикала

Софтвер омогућава делимичне испоруке артикла и праћење
реализације продаје за неиспоручене или делимично испоручене
уговорене продаје
Софтвер омогућава масовну евиденцију отпрема
Софтвер треба да омогући масовну штампу адреса за слање
фактура
Софтвер треба да обезбеди аутоматско штампање адреса за



Страница 26 од 56

достављање робе
Софтвер омогућава испоруку на више различитих адреса за истог
купца
Софтвер омогућава праћење испоруке или преноса у зависности од
превозника (шпедитера) уз могућност анализе планираног времна за
испоруку
Софтвер омогућава независно евидентирање испоруке артикала
(материјално) од евиденције излазних рачуна (фактура), са
обавезном везом између насталих докумената
Софтвер подржава збирно фактурисање више отпремница кроз једну
фактуру
Софтвер омогућава креирања више фактура по једној отпремници
Софтвер треба да омогући плаћање са једног места, а дистрибуцију
робе на већи број адреса
Софтвер омогућава фактурисање у продаји у разним валутама, са
аутоматским обрачуном динарске противредности и књижењем у ГК
Софтвер подржава аутоматски обрачун попуста на фактуру и/или
casa sconto на основу различитих критеријума (доспеће, износ и %
попуста)
Софтвер подржава аутоматски (и/или ручни) унос и обрачун попуста
на сваки појединачни артикал (услугу) купцу у оквиру истог продајног
документа и то у односу на задате киртеријуме: појединачног купца,
групу купаца, временски период, врсту продаје, групу артикла и
шифру артикла

Копирање докумената Софтвер омогућава копирање продајних докумената (понуда,
наруџбеница, пријемница, излазна фактура, одобрење)

Зависни трошкови набавке Софтвер омогућава евиденцију додатних трошкова артикла на
продајном налогу нпр. трошкови транспорта, руковања, лежарине,
осигурања и сл.
Софтвер омогућава шифрирање свих зависних трошкова артикала
Софтвер омогућава аутоматско књижења трошкова продаје
(превоз,осигурање и сл.) као зависних трошкова који утичу на
продајну вредност артикла

Продаја директно од
добављача

Софтвер омогућава креирање докумената директне испоруке од
добављача ка купцу

Сторно продаје / поврат
купца

Софтвер омогућава креирање излазних одобрења
Софтвер омогућава креирање сторно излазне фактуре
Софтвер омогућава креирање повратног продајног налога

Плаћање Софтвер омогућава затварање књижених ставки купца, налогом који
се генерише увозом e-banking налога у софтвер
Софтвер омогућава креирање отворене ставке купца уплатом
Софтвер омогућава затварање више отворених ставки купца једном
уплатом
Софтвер омогућава креирање и књижење рефундације купцима у
продаји и то у случају:
- Када купац врати артикле, које је већ платио
- Када је купац преплатио фактуру
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Интеграција са ГК /
Аутоматско књижење
продаје у ГК

Софтвер омогућава интеграцију са главном књигом и аутоматска
књижења у ГК према предефинисаним ставовима за књижење

ПДВ Софтвер омогућава аутоматско генерисање КИФ и обрачун пореза
Извештавање Софтвер омогућава велики сет извештаја о продаји према

различитим параметрима
Софтвер омогућава финансијске извештаје о доспећу плаћања,
промету и слично

1.2.9. СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА
Припрема путних
налога

Софвер омогућава статусе налога "у припреми"/"потврђен" за сл. Пут у
земљи и иностранству
Софвер омогућава обрачун потврђених путних налога пре књижења

Обрачун путних
налога

Софтвер омогућава аутоматско књижење динарских и девизних путних
налога који садрже дневнице, путне и друге трошкове
Софтвер је спрегнут са контима ГК и омогућава аутоматско књижење у ГК
Софтвер је спрегнут са ентитетима за друга извештавања по корисничком
дефинисању

1.2.10. ГРОБЉАНСКЕ УСЛУГЕ
Овај софтвер треба да
омогући

Софвер омогућава унос А) матичних података о гробним местима, Б)
матичних података о гробљима, Ц) Сахране
А) Анализа матичних податак гробних места,
Б) Анализа Сахрна,
Ц) Анализа гробних места доспела за фактурисанје
Д) Картица гробног места

Аутоматско фактурисанје гробних места са аутоматским кнјиженјем кроз
све аналитике уклјучујући и главну кнјигу.

1.2.11. ПЛАНИРАЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА
Овај софтверски
модул за планиранје
прихода и расхода
треба да омогући

Унос параметрара ѕа симулацију прихода и расхода у динамуци зависно
од промена привредног окружења
Приказ симулације плана прихода и расхода по: а) Струкртури,
б) У динамици по месецима
Приказ остварења плана прихода и расхода по: а) Струкртури,
б) У динамици по месецима
Израда планске калкулације за комуналне услуге

Израда стварне калкулације за комуналне усуге
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1.2.12. ПЛАНИРАЊЕ ПРИЛИВА И ОДЛИВА
Овај софтверски
модул за планиранје
прилива и одлива
треба да омогући

Унос параметрара ѕа симулацију прилива и одлова у динамуци зависно
од промена привредног окружења

Приказ симулације плана прилива и одлива по Струкртури

Приказ симулације плана прилива и одлива,
у динамици по месецима
Приказ остваренја плана прилива и одлива по структури

Приказ остварења плана прилива и одлива у динамици по месецима

1.2.13. ИЗРАДА КВАРТАЛНИХ ИЗВЕШТАЈА
Овај софтверски
модул треба омогући

Аутоматску израду извештаја биланса успеха са планом по кварталима

Аутоматску израду извештаја биланса станја са планом по кварталима

Аутоматску израду извештаја токова готовине са планом по кварталима

1.2.14. МЕНАЏЕРСКЕ АНАЛИЗЕ У ГРАФИЧКОМ ОБЛИКУ
Овај софтверски
модул треба омогући

Аутоматску prikaz u графичком облику а)прилива и одлив финансијских
средстава у динамици по месецима, б) графички приказ тренда прилива и
одлива.
Аутоматски приказ у графичком облику а) прихода и рахода у динамици
по месецима, б) графички приказ тренда прихода и расхода.
Аутоматски приказ у графичком облику а) кумулативно кретанје добити по
месецима, б) Тренд кретанја добити до краја обрачунског периода, ц)
кретанје добити на ниво сваког месеца.
Аутоматски приказ у графичком облику кретања а) фактурисање и
наплата од купаца у динамици по месецима, б) тренд фактурисанја и
наплате до краја обрачунског периода, ц) Приказ салда купаца у
динамици по месецима, д) Тренд кретања салда купаца у динамици
Аутоматски приказ у графичком облику кретања а) фактурисања и
плаћанје према добавлјачима у динамици по месецима, б) тренд
фактурисанја и плаћанја према добавлјачима до краја обрачунског
периода, ц) Приказ салда добавлјача у динамици по месецима, д) Приказ
салда сировина у динамици по месецима.
Аутоматски приказ у графичком облику а)структуре трошкова послованја,
б) структруру бруто плате, структуру захватанја државе у односу на
остварену добит, ц) структуру захватанја државе у односу на остварени
приход.
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1.2.15. МЕНАЏЕРСКЕ АНАЛИЗЕ ПРОФИТАБИЛНОСТИ
Овај софтверски
модул треба омогући

Аутоматску prikaz у сваком моменту или за желјени период
профитабилност фирме са структуром прихода, са структуром расхода и
остварену добит.
Аутоматску prikaz у сваком моменту или за желјени период
профитабилност органиѕационих јединица са структуром прихода, са
структуром расхода и остварену добит, ѕбирно за све органиѕационе
целине или појединачно за једну органиѕациону целину .
Аутоматски приказ профитабилносту за сваку врсту услуга коју комуналац
пружа.
Аутоматски приказ профитабилности по купцима.

Аутоматски приказ профитабилности малопродајних објеката.

1.2.16. МЕНАЏЕРСКЕ АНАЛИЗЕ БИЛАНСА
Овај софтверски
модул треба омогући

Аутоматску prikaz биланса, а)успеха , б)стања, ц)Токова готовине
Менаджерски биланс успеха по структури и у димнамици.
Аутоматску prikaz струкуре обртног капитала са приказом структуре
капитала у новчаним средствима, са структором капитала ангажованог у
потраживанјима, са структуром капитала ангажованог у залихама,
структуром створених краткорошних и дугорочних обавеза и
израчунаванје профитне стопе. .

Аутоматски приказ рацио анализа пословних резлутата.
Аутоматски приказ индикатора пословних резлутата.

1.2.17. МЕНАЏЕРСКЕ АНАЛИЗЕ ПРИЛИВА И ОДЛИВА
Овај софтверски
модул треба омогући

А)Аутоматску prikaz стања на жиро рачуну
Б) Аутоматски приказ станња по рачунима банака
Ц) Аутоматски приказ структуре прилива одлива.
Аутоматску prikaz очекиваног прилива по датумима. Б) Аутоматски приказ
купаца који су требали да измире своје обавезе за одређени датум.
Аутоматски приказ очекиваног одлива по датумима, Б) Аутоматски приказ
очекиваног одлива по добавлјачима за одређени датум.
А).Аутоматски приказ прилива од купаца по месецима, кумулативно и по
месецима.
Б).Аутоматски приказ одлива од добавлјача по месецима кумулативно и
по месецима.
ц).Аутоматски приказ структуре потраживанја у распонима са бројем
купаца.
д).Аутоматски приказ структуре обавеза у распонима са бројем
добавлјача.



Страница 30 од 56

1.2.18. МЕНАЏЕРСКЕ АНАЛИЗЕ ЉУДСКИХ РЕСУРСА
Овај софтверски
модул треба омогући

Креиранје плана људских ресурса

Анализа плана радне снаге

Анализа структуре радне снаге по квалификационој структури
А).Анализа структуре радне снаге по годинама раднаг стажа.
Б) Анализа структуре радне снаге по годинама живота.
Ц) Анализа флуктуације радне снаге
Д) Анализа потребне радне снаге за одређени период.
Е) Анализа боловања по структури по месецима по организационим
јединицама.

Датум: М.П. Потпис овлашћеног лица

Напомена: Понуђач је у обавези да спецификацију предмета набавке потпише и овери печатом.
Понуда која не испуњава све тражене техничке карактеристике, биће одбијена као неодговарајућа.
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III УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. И 76. ЗАКОНА СА УПУТСТВОМ
КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА

1.1. Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава
обавезне услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чл. 75. Закона, и
то:

�N :� �� ��B�I"����> ?�� >����T>�B ��B�>�� ��>�I>� @L�I�> @ ��B������@�� ��B�I"�� (чл.
75. ст. 1. тач. 1) Закона);

8N :� �> � S�B�� K�?�>I?� K�I"@L>�? >��� �I@U���> K� >�?� �� ?����M>�R ���� ?�� M��>
��B�>�K���>� ?��A�>��>� B�@L�� �� >��� �I@U���> K� ?����M>� ���� L��"�� L��������
?����M>� ���� L��"�� T���">� I����>�� ?����M>� ���� L��A�S� ��� ����S� A�"��
?����M>� ���� L������ (чл. 75. ст. 1. тач. 2) Закона);

!N :� A@ >��� �K��M�>� A��� K����>� ����Q�S� ����">�I"�� ?��� �� >� I>�K� @ ���A�
�����Q���S� L�K��� K� L��>���S� L�>@�� (чл. 75. ст. 1. тач. 3) Закона);

6N :� �� �KA���� ��IL��� L���K�� ��L��>�I� � ��@B� ���>� ��T��>� @ I?���@ I�
L��L�I�A� ��L@���?� 9����� ��� I"��>� ��T��� ?��� �A� I����"� >� S�>��
"���"����� (чл. 75. ст. 1. тач. 4) Закона);

�N ��>@U�M �� �@T�> �� L�� I�I"��Q�S@ L�>@�� �K��M�"� >����� �� �� L��"���� �����K�
?��� L���K��K� �K ��T���R L��L�I� � K��"�"� >� ���@� K�L��Q���S@ � @I����A� �����
K��"�"� T���">� I����>�� ?�� � �� B���>"@�� �� �� �A���H L���� �>"���?"@��>�
I����>� (чл. 75. ст. 2. Закона).

1.2. Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке, мора испунити
додатне услове за учешће у поступку јавне набавке, дефинисане чл. 76. Закона,
и то:
�N ��>@U�M "���� �� ��?�T� �� >��� ��� >���?����> @ L�����@ �� P A�I�H� L��

�����Q���S� L�K��� K� L��>���S� L�>@�� >� ���"��@ �L���� K� ���>� >����?��
8N ��>@U�M "���� �� ��IL���T� >��LR��>�A L�I���>�A ?�L�H�"�"�A ��>�I>� ��

L�>@U�M L�I��@�� I������ I"�@M>� ��G���>H� J?��� I@ @ ��K� I� L���A�"�A ���
���>� >����?�N3
2 ��>�A��>� "�� ��G���>H� @ �AL��A�>"�H��� � �K���� �>"�B���>�B

�>G��A�H��>�B I�I"�A�� ����S� >� L�>@U�>�� I�G"���I?�� L��"G��A� J�L�I A��@��NZ
2 9��?� ��G���>H�� A��� L����K@A���"� A�>�A��>� I������ �AL��A�>"���>�

A��@��3 G�>�>I����L�������>����?��
!N ��>@U�M "���� �� ��IL���T� >��LR��>�A ?�����I?�A ?�L�H�"�"�A��� �A�

K�L�I��>� >� >�����U�>� ���A� ��� L� @B���� >��A�S� ���>�B �@?������H� L����?"� I�
@>����K�"�"I?�A ����K���S�A J�?�>�AI?��L�I���>��� ��� ��B�>�K�H��>� IA��N I� ���� �� �
B���>� ���>�B �I?@I"�� @ �>"�B���>�A �>G��A�H��>�A I�I"�A�A�2�AL��A�>"�H���A��?��� I@
I���U����� ?�� �@?������H� L����?"� >� ����A 8 L����?"� I��M>� ����">�I"� ��� I��M>�B
G�>�>I��I?�B ���A�� � >��A�S� ��� ?�>I@�"�>"�5L��B��A��� K� �AL��A�>"�H��@ I�G"�����

1.3. �?���?� L�>@U�M L��>�I� L�>@�@ I� L���K��U�M�A� @ I?���@ I� M��>�A  �� <�?�>��
L���K��U�M A��� �� �IL@S��� �����K>� @I���� �K M��>� 7�� I"�� �� "�M� �N �� 6N <�?�>�
� @I��� �K M��>� 7�� I"�� �� "�M?� �N <�?�>�� K� ��� >����?� ?��� �� L�>@U�M �K����"�
L��?� L���K��U�M��

1.4. �?���?� L�>@�@ L��>�I� B�@L� L�>@U�M�� I��?� L�>@U�M �K B�@L� L�>@U�M�� A��� ��
�IL@>� �����K>� @I���� �K M��>� 7�� I"�� �� "�M� �N �� 6N <�?�>��
�I��� �K M��>� 7�� I"�� �� "�M� �N <�?�>�� �@T�> �� �� �IL@>� L�>@U�M �K B�@L�
L�>@U�M� ?���A �� L�����>� �K����S� ���� >����?� K� ?��� �� >��LR��>� �IL@S�>�I"
"�B @I�����
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УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ УСЛОВА

�IL@S�>�I" �����K>�R @I���� K� @M���� @ L�I"@L?@ L���A�">� ���>� >����?�� L�>@U�M ��?�K@��
��I"��Q�S�A I������R ��?�K�3

�N �I���� �K M�� 7�� I"� �� "�M� �N <�?�>� [ :�?�K K� ������ 	�
� � ��;:�<;���;3 �K���
�K �B�>H��� K� L������>� ��B�I"��� ��>�I>� �K��� �K ��B�I"�� >����T>�B �������>�B I@��Z

���� ��?�K L�>@U�M ��I"��Q� � K� L���K��U�M�� ��>�I>� ��I"��Q��@ I�� M��>��� B�@L� L�>@U�M��

8N �I��� �K M�� 7�� I"� �� "�M� 8N <�?�>� [ :�?�K K� ������ 	�
�
�� �K��� �K ?�K>�>� �����>H���� ��>�I>� @����S1 �I>��>�B I@�� >� M���A L���@M�@ I� >���K�

I����"� ��A���B L���>�B ��H�� ��>�I>� I����"� L���I"��>��"�� ��� �B��>?� I"��>�B
L���>�B ��H�� ?���A I� L�"��U@�� �� L���>� ��H� >��� �I@U���>� K� ?����M>� ���� L��"��
L�������� ?����M>� ���� L��"�� T���">� I����>�� ?����M>� ���� L��A�S� ��� ����S� A�"��
?����M>� ���� L������Z

8� �K��� �K ?�K>�>� �����>H��� ��I��>�B ���Q�S� K� ��B�>�K���>� ?��A�>�� ����B I@�� @
=��B���@� ?���A I� L�"��U@�� �� L���>� ��H� >��� �I@U���>� K� >�?� �� ?����M>�R ����
��B�>�K���>�B ?��A�>���Z

!� �K��� �K ?�K>�>� �����>H���� ��>�I>� @����S� >����T>� L���H��I?� @L���� ���2�� ?���A
I� L�"��U@�� �� K�?�>I?� K�I"@L>�? L�>@U�M� >��� �I@U���> K� ?����M>� ���� L��"��
L�������� ?����M>� ���� L��"�� T���">� I����>�� ?����M>� ���� L��A�S� ��� ����S� A�"��
?����M>� ���� L������ � >�?� �� ?����M>�R ���� ��B�>�K���>�B ?��A�>��� JK�R"�� I� A�T�
L��>�"� L��A� A�I"@ ��U�S� ��� L��A� A�I"@ L���������"� K�?�>I?�B K�I"@L>�?�N�
�?���?� L�>@U�M �A� ���� K�?�>I?�R K�I"@L>�?� �@T�> �� �� ��I"��� ��?�K K� I��?�B ��
S�R�

��;:�<;��
� � F�<�V�� 	�
�3 �K��� �K ?�K>�>� �����>H���� ��>�I>� @����S�
>����T>� L���H��I?� @L���� ���2�� ?���A I� L�"��U@�� �� >��� �I@U���> K� >�?� ��
?����M>�R ���� ?�� M��> ��B�>�K���>� ?��A�>��>� B�@L�� �� >��� �I@U���> K� ?����M>�
���� L��"�� L�������� ?����M>� ���� L��"�� T���">� I����>�� ?����M>� ���� L��A�S� ���
����S� A�"�� ?����M>� ���� L������ JK�R"�� I� A�T� L��>�"� L��A� A�I"@ ��U�S� ���
L��A� A�I"@ L���������"�N�

:�?�K >� A�T� ��"� I"����� �� ��� A�I�H� L�� �"����S� L�>@��Z
���� ��?�K L�>@U�M ��I"��Q� � K� L���K��U�M�� ��>�I>� ��I"��Q��@ I�� M��>��� B�@L� L�>@U�M��

!N �I��� �K M�� 7�� I"� �� "�M� !N <�?�>� 2 :�?�K3
������ 	�
�3 ��"���� �������>�B � ���?����>�B I@�� �� A@ >��� �K��M�>� A���
K����>� ����Q�S� ����">�I"�� ��� L�"���� �B�>H��� K� L������>� ��B�I"�� �� ?�� "�B
��B�>� >��� ��B�I"����>�� �� A@ �� ?�� L������>�A ��@�"�@ �K��M�>� A��� K����>�
����Q�S� ����">�I"�� ?��� �� >� I>�K� @ ���A� ������ L�K��� K� L��>���S� L�>@��Z
��;:�<;��
�3 ��"���� L��?����>�B I@�� �� A@ >��� �K��M�>� A��� K����>� ����Q�S�
����">�I"�� ��� L�"���� �B�>H��� K� L������>� ��B�I"�� �� ?�� "�B ��B�>� >���
��B�I"����>�� �� A@ �� ?�� L������>�A I@���?"@ �K��M�>� A��� K����>� ����Q�S�
����">�I"�� ?��� �� >� I>�K� @ ���A� ������ L�K��� K� L��>���S� L�>@���
F�<�V�� 	�
�3 ��"���� L��?����>�B I@�� �� A@ >��� �K��M�>� A��� K����>� ����Q�S�
����U�>�R L�I�����
:�?�K A��� ��"� �K��" >�?�> �����Q���S� L�K��� K� L��>���S� L�>@�� >� ���"��@ ���>�R
>����?� K� L��>���S� L�>@��Z
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���� ��?�K L�>@U�M ��I"��Q� � K� L���K��U�M�� ��>�I>� ��I"��Q��@ I�� M��>��� B�@L� L�>@U�M��

6N �I��� �K M�� 7�� I"� �� "�M� 6N <�?�>� 2 :�?�K3 �����S� ����I?� @L���� A�>�I"��I"��
G�>�I��� � L������� �� �� �KA���� ��IL��� L���K� � ��L��>�I� � @����S� >����T>� @L����
��?��>� I�A�@L���� �� �� �KA���� �����K� L� �I>��@ �K���>�R ��?��>�R ���>�R L��R��� ���
L�"���@ �B�>H��� K� L����"�K�H��@ �� I� L�>@U�M >���K� @ L�I"@L?@ L����"�K�H����
:�?�K >� A�T� ��"� I"����� �� ��� A�I�H� L�� �"����S� L�>@��Z

���� ��?�K L�>@U�M ��I"��Q� � K� L���K��U�M�� ��>�I>� ��I"��Q��@ I�� M��>��� B�@L� L�>@U�M��

�N Услов из члана чл. 75. ст. 2. - Доказ: Потписан о оверен Oбразац изјаве (Образац изјаве
дат је на страни 26 конкурсне документације ). �K���� A��� �� �@�� L�"L�I�>� �� I"��>�
�������>�B ��H� L�>@U�M� � �����>� L�M�"�A� �?���?� L�>@�@ L��>�I� B�@L� L�>@U�M�� �K����
A��� ��"� L�"L�I�>� �� I"��>� �������>�B ��H� I��?�B L�>@U�M� �K B�@L� L�>@U�M� � �����>�
L�M�"�A�

Испуњеност обавезних услова за учешће у поступку предметне јавне набавке,у складу са
чланом 77.став 4.Закона,понуђач доказује достављањем Изјаве (Образац изјаве понуђача дат
је у прилогу-стр.9),којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђује да
испуњава услове за учешће у поступку јавне набавке из члана 75.и 76. Закона,дефинисане
овом конкурсном документацијом.
Изјава мора да буде потписана од стране овлашћеног лица понуђача и оверена печатом.

:�?�K���S� �IL@S�>�I"� ����">�R @I���� �K V��>� 7P�<�?�>��� ��G�>�I�>�R ���A
?�>?@�I>�A ��?@A�>"�H���A���>@U�M ��?�K@�� >� I������ >�M�>3
2�I��� L�� "�M?�A �N ��>@U�M ��?�K@�� L�"L�I���S�A �K���� � �IL@S�>�I"� @I���� 2
I"��>� !� ��� ?�>?@�I>� ��?@A�>"�H���Z
2�I��� L�� "�M?�A 8N @ L�B���@ >��LR��>�B L�I���>�B ?�L�H�"�"� ��>@U�M ��?�K@��
��I"��Q�S�A L�"L�I�>�B � �����>�B G��A@���� ��G���>H��?�� � ?�L���A� I��"�G�?�"��
2�I��� L�� "�M?�A !N @ L�B���@ K�R"���>�B ?�����I?�B ?�L�H�"�"� ��>@U�M ��?�K@��
��I"��Q�S�A ?�L��� @B����� � ���@ � ]^ K� �@?������H� L����?"� � K�
?�>I@�"�>"�5L��B��A����

Уколико понуду подноси група понуђача, понуђач је дужан да за сваког члана групе достави
наведене доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4), као и потписан и оверен
Oбразац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона. Додатне услове група
понуђача испуњава заједно.

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, понуђач је дужан да за подизвођача
достави доказе да испуњава услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) Закона.

Наведене доказе о испуњености услова понуђач може доставити у виду неоверених копија, а
наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора да тражи од понуђача, чија је понуда на
основу извештаја 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.

Испуњеност додатних услова из члана 76. Закона доказује се путем јавних исправа, као и на други
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начин у складу са Законом.

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају да
доставе доказ из чл. 75. ст. 1. тач. 1) Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је
јавно доступан на интернет страници Агенције за привредне регистре.

Наручилац неће одбити понуду као неприхватљиву, уколико не садржи доказ одређен конкурсном
документацијом, ако понуђач наведе у понуди интернет страницу на којој су подаци који су тражени
у оквиру услова јавно доступни.

Понуђач уписан у Регистар понуђача, на основу члана 78. Закона, није дужан да приликом
подношења понуде доказује испуњеност обавезних услова из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) овог
Закона, али има обавезу да у својој понуди јасно наведе да се налази у Регистру понуђача који
води Агенција за привредне регистре.

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.

Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају тражени докази, понуђач може, уместо
доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном одговорношћу оверену
пред судским или управним органом, јавним бележником или другим надлежним органом те
државе.

Ако понуђач има седиште у другој држави, наручилац може да провери да ли су документи којима
понуђач доказује испуњеност тражених услова издати од стране надлежних органа те државе.

Понуђач је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било којој промени у вези са
испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи до доношења одлуке, односно
закључења уговора, односно током важења уговора о јавној набавци и да је документује на
прописани начин.
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА
О ИСПУЊЕЊУ УСЛОВА ИЗ ЧЛАНА 75.И 76.ЗАКОНА
У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

� I?���@ I� M��>�A 77�I"�� 6�<�?�>� �L�� L@>�A A�"������>�A � ?����M>�A ��B����>���@�?��
K�I"@L>�? L�>@U�M������A I�����@

� < � � � �

��>@U�M ______________________________________________________ @ L�I"@L?@ ���>� >����?�
A��� ����>�I"� ��2��58��� K� >����?@ >���B���S� L�I"�����B �>G��A�H��>�B I�I"�A��>��@M��H�
�� ��A@>���H ����"��IL@S��� I�� @I���� �K M��>� 7���<�?�>�� ��>�I>� @I���� ��G�>�I�>�
?�>?@�I>�A ��?@A�>"�H���A K� L���A�">@ >����?@�� "�3

�N ��>@U�M �� ��B�I"����> ?�� >����T>�B ��B�>����>�I>� @L�I�> @ ��B������@�� ��B�I"��Z
8N ��>@U�M � S�B�� K�?�>I?� K�I"@L>�? >�I@ �I@U���>� K� >�?� �� ?����M>�R ���� ?�� M��>

��B�>�K���>� ?��A�>��>� B�@L���� >��� �I@U���> K� ?����M>� ���� L��"�� L��������?����M>� ����
L��"�� T���">� I����>��?����M>� ���� L��A�S� ��� ����S� A�"��?����M>� ���� L������Z

!N ��>@U�M@ >��� �K��M�>� A��� K����>� ����Q�S� ����">�I"��?��� �� >� I>�K� @ ���A�
������ L�K��� K� L��>���S� L�>@��Z

6N ��>@U�M �� �KA���� ��IL��� L���K� ���L��>�I� � ��@B� ���>� ��T��>� @ I?���@ I�
L��L�I�A� ��L@���?� 9�����J��� I"��>� ��T��� ?��� �A� I����"� >� S�>�� "���"�����NZ

�N ��>@U�M >��� ��� >���?����> @ L�����@ �� P A�I�H� L�� �����Q���S� L�K��� K�
L��>���S� L�>@��

��I"�3________________________ ��>@U�M
:�"@A3__________________ A�L� ______________________

��L�A�>�3 �?���?� L�>@�@ L��>�I� B�@L� L�>@U�M���K���� A��� ��"� L�"L�I�>� �� I"��>�
�������>�B ��H� I��?�B L�>@U�M� �K B�@L� L�>@U�M� � �����>� L�M�"�A�
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� I?���@ I� M��>�A 77�I"�� 6�<�?�>��L�� L@>�A A�"������>�A � ?����M>�A ��B����>���@�?��
K�I"@L>�? L���K��U�M������A I�����@3

� < � � � �

����K��U�M ________________________________ @ L�I"@L?@ ���>� >����?� A��� ����>�I"�
��2��58��� K� >����?@ >���B���S� L�I"�����B �>G��A�H��>�B I�I"�A� �>��@M��H� �� ��A@>���H
����" ��IL@S��� I�� @I���� �K M��>� 7�� <�?�>����>�I>� @I���� ��G�>�I�>� ?�>?@�I>�A
��?@A�>"�H���A K� L���A�">@ ���>@ >����?@�� "�3

�N����K��U�M �� ��B�I"����> ?�� >����T>�B ��B�>����>�I>� @L�I�> @ ��B������@��
��B�I"��Z

8N����K��U�M � S�B�� K�?�>I?� K�I"@L>�? >�I@ �I@U���>� K� >�?� �� ?����M>�R ���� ?��
M��> ��B�>�K���>� B�@L���� >��� �I@U���> K� ?����M>� ���� L��"�� L��������?����M>� ���� L��"��
T���">� I����>��?����M>� ���� L��A�S� ��� ����S� A�"��?����M>� ���� L�������

!N����K��U�M �� �KA���� ��IL��� L���K����L��>�I� � ��@B� ���>� ��T��>� @ I?���@ I�
L��L�I�A� ��L@���?� 9����� J��� I"��>� ��T��� ?��� �A� I����"� >� S�>�� "���"�����N�

6N����K��U�M >��� ��� >���?����> @ L�����@ �� P A�I�H� L�� �����Q���S� L�K��� K�
L��>���S� L�>@��

��I"�3____________________ ����K��U�M
:�"@A3___________________ ���� ___________________

�?���?� L�>@U�M L��>�I� L�>@�@ I� L���K��U�M�A��K���� A��� ��"� L�"L�I�>� �� I"��>�
�������>�B ��H� L���K��U�M� � �����>� L�M�"�A�����K�H ?�L���"� @ L�"���>�A ����@ L��A���?��
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V УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ

1. ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА

��>@�� ?��@ L��>�I� ��>@U�M� ?�� � I�� L��"��� L��L�I?� � ��?@A�>"� �KA�U@ ��>@U�M� �
���@M��H�� ���� L�I�>� >� I�LI?�A ��K�?@�

2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА
��>@U�M L�>@�@ L��>�I� >�L�I���>� ��� L@"�A L��"� @ K�"����>�� ?����"� ��� ?@"���� K�"����>@
>� >�M�> �� I� L����?�A �"����S� L�>@�� A�T� I� I�B@�>���@ @"����"� �� I� L��� L@" �"�����
�� L���U�>� ?����"� ��� >� ?@"��� >���I"� >�K�� � ����I@ L�>@U�M�� � I�@M��@ �� L�>@�@ L��>�I�
B�@L� L�>@U�M�� >� ?����"� �� L�"���>� >�K>�M�"� �� I� ���� � B�@L� L�>@U�M� � >���I"� >�K��� �
����I@ I��R @M�I>�?� @ K����>�M?�� L�>@���
��>@�� I� ��I"��Q��@ @ K�"����>�� ?����"� L��"�A ��� >�L�I���>� >� ����I@ ��
��A@>���H�@��������� ������ ���� !�� ����"�I� >�K>�?�A Y����:� <� ����� ��=����
=����58���2>���B���S� L�I"�����B �>G��A�H��>�B I�I"�A�2 �; ������a��� L���U�>� ?����"�
>���I"� >�K�� � ����I@ L�>@U�M��
��>@�� I� ��I"��Q��@ I��?�B ���>�B ��>� �� �7��� �� ����� M�I��������S� ��? K� ��I"��@ L�>@�� ��
�8��!�8����B��� �� �8��� M�I������>@�� ?��� I"�B>@ L�I�� >�����>�B ��?� IA�"���� I�
>����B����A�>�A� >��� I� �"����"�� � L� �?�>M�S@ L�I"@L?� �"����S� L�>@�� ���� �����>�
L�>@U�M@�I� >�K>�?�A �� �� L�>@�� L��>�"� >����B����A�>��

���@M���H ��� L� L����A@ ����U�>� L�>@��� >� ?����"�� ��>�I>� ?@"��� @ ?���� I� L�>@�� >���K��
�����T�"� ���A� L����A� � �����>"���"� ���� � ��"@A L�>@�� L��A� ����I���@ L��IL����

Место, време и начин отварања понуда:
�"����S� L�>@�� �� ���>� � ���T��� I� ��A�R L� �I"�?@ ��?� K� L��>���S� L�>@�� ��>� �8��!�8����
B���>� @ �!3!� M�I��� >� ����I� >��@M��H� @�� ������� ������ �� @ ����"@ @ L��I@I"�@ M��>���
?�A�I��� K� L���A�">@ ���>@ >����?@�
Услови под којима представници понуђача могу учествовати у поступку отварања понуда:
� L�I"@L?@ �"����S� L�>@�� A�B@ @M�I"����"� L���I"��>�H� L�>@U�M� ?��� L�� L�M�"?� �"����S�
L�>@�� L�����@ ��A�I��� @���>� L�IA�>� �������S�
Понуда мора да садржи:

:�?�K� � �IL@S�>�I"� @I���� ?��� I@ >�����>� @ L�B���Q@ III ?�>?@�I>� ��?@A�>"�H���� @
I?���@ I� �L@"I"��A ?�?� I� ��?�K@�� �IL@S�>�I" @I����Z

�����>� � L�"L�I�>� �R>�M?� ?���?"���I"�?� JIL�H�G�?�H���N L���A�"� ���>� >����?�Z

�����> � L�"L�I�> ����K�H L�>@��Z

�����> � L�"L�I�> ����K�H I"�@?"@�� H�>1 I� @L@"I"��A ?�?� �� I� L�L@>�Z

�����> � L�"L�I�> ����K�H �K���� � >�K���I>�� L�>@��Z

�����> � L�"L�I�> ����K�H �K���� � L��"���S@ �����K� �K M�� 7�� I"� 8� <�?�>�Z

����� @B�����Z

:�>�A�M?� L��> @��U�S� �>G��A�H��>�B I�I"�A�Z

�?���?� ��I"��Q�>� L�>@�� >� I���T� I�� K�R"���>� L���"?� ��� �I"� >� ��B����� ?�>?@�I>��
��?@A�>"�H��� @ I��?�A L�B���@� >� I���T� I�@ "��T�>@ ��?@A�>"�H��@� L�L@S�>� ���B�>��>�
����IH�� L����B� � IL���K@A J�?� L�>@�@ ��I"��Q� B�@L� L�>@U�M�N ��� >��� @ I?���@ I� M��>�A
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!�I"�� !8� � I"�� !!� <��[ таква понуда ће бити одбијена као неприхватљива.

��>@U�M �� �@T�> ��� >� >�M�> ��G�>�I�> ?�>?@�I>�A ��?@A�>"�H���A� L�L@>�� ����� L�M�"�A �
L�"L��� I�� ����IH� �K ?�>?@�I>� ��?@A�>"�H���� � L��"��>�A L�>@�� I� IA�"��
>�L��R��"Q���A�
����IH� ��>@U�M A��� L�L@>�"� M�"?�� ��>�I>� �@T�> �� @L�I�"� L���"?� @� K� S�R L�����U�>�
L��K>� L�Q� ��� K��?�@T�"� ��� ��"� ���A�>"� @ ����IH�A�� "�?� �� ����IH� �@�@ @ L�"L@>�I"�
L�L@S�>�� � I���T�� ��I�> � >����IA�+��>�
�?���?� L�>@U�M� L��>�I� K����>�M?@ L�>@�@� B�@L� L�>@U�M� A�T� �� I� �L������ �� ����IH� ��"�
@ ?�>?@�I>�� ��?@A�>"�H��� L�"L�I@�@ � L�M�"�A ��������@ I�� L�>@U�M� �K B�@L� L�>@U�M� ���
B�@L� L�>@U�M� A�T� �� ������ ���>�B L�>@U�M� �K B�@L� ?��� �� L�"L�I���"� � L�M�"�A �������"�
����IH� ��"� @ ?�>?@�I>�� ��?@A�>"�H���� �K@K�� ����K�H� ?��� L����K@A����@ ����S� �K���� L��
A�"�����>�A � ?����M>�A ��B����>���@ J�K���� � >�K���I>�� L�>@��� �K���� � L��"���S@ �����K�
�K M��7�� I"� 8� <�?�>�N� ?��� A����@ ��"� L�"L�I�>� � �����>� L�M�"�A �� I"��>� I��?�B L�>@U�M� �K
B�@L� L�>@U�M�� � I�@M��@ �� I� L�>@U�M� �L������ �� ����> L�>@U�M �K B�@L� L�"L�I@�� � L�M�"�A
������� ����IH� ��"� @ ?�>?@�I>�� ��?@A�>"�H��� J�K@K�� ����K�H� ?��� L����K@A����@ ����S�
�K���� L�� A�"������>�A � ?����M>�A ��B����>���@N� >�����>� "���� ��G�>�I�"� IL���K@A�A
?���A I� L�>@U�M� �K B�@L� A�U@I��>� � L��A� >��@M��H@ �����K@�@ >� �K����S� ���>� >����?�� �
?��� M�>� I�I"��>� ��� K����>�M?� L�>@�� I�B��I>� M��  �� <�?�>�

3. ПАРТИЈЕ
����A�">� ���>� >����?� �����58��� >��� ����?���>� @ L��"���

4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА
��>@�� I� ������>"�A� >��� ��K��Q�>��
�?���?� ��>@U�M ��I"��� L�>@�@ I� ������>"�A��L�>@�� �� ��"� ������>� ?�� >��IL���>��

5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ

� ��?@ K� L��>���S� L�>@�� L�>@U�M A�T� �� �KA�>�� ��L@>� ��� �L�K��� I���@ L�>@�@ >� >�M�>
?��� �� ����U�> K� L��>���S� L�>@��� ��>@U�M �� �@T�> �� ��I>� >�K>�M� ?��� ��� L�>@�� A�S�
��>�I>� ?��� ��?@A�>"� >�?>��>� ��I"��Q��
�KA�>@� ��L@>@ ��� �L�K�� L�>@�� "���� ��I"���"� >� ����I@ �� ��A@>���H�@���������
������ ���� !�� ����"� I� >�K>�?�A3
XИзмена/допуна/опозив/(навести одговарајуће) понуде за јавну набавку добара
бр.ЈН-11 /2015– НЕ ОТВАРАТИ!“

�� L���U�>� ?����"� ��� >� ?@"��� >���I"� >�K�� � ����I@ L�>@U�M�� � I�@M��@ �� L�>@�@ L��>�I�
B�@L� L�>@U�M�� >� ?����"� �� L�"���>� >�K>�M�"� �� I� ���� � B�@L� L�>@U�M� � >���I"� >�K��� �
����I@ I��R @M�I>�?� @ K����>�M?�� L�>@���
�� �I"�?@ ��?� K� L��>���S� L�>@�� L�>@U�M >� A�T� �� L��@M� >�"� �� A�S� I���@ L�>@�@�

6. УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ

��>@U�M A�T� �� L��>�I� L�>@�@ K� ���>@ ��� K� ���� L��"����
��>@U�M ?��� �� I�A�I"��>� L��>�� L�>@�@ >� A�T� �I"����A�>� �� @M�I"�@�� @ K����>�M?�� L�>@��
��� ?�� L���K��U�M� >�"� �I"� ��H� A�T� @M�I"����"� @ ���� K����>�M?�R L�>@���
� ����IH@ L�>@�� L�>@U�M >����� >� ?��� >�M�> L��>�I� L�>@�@� ��>�I>� �� �� L��>�I� L�>@�@
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I�A�I"��>�� ��� ?�� K����>�M?@ L�>@�@� ��� L��>�I� L�>@�@ I� L���K��U�M�A�

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ

�?���?� L�>@U�M L��>�I� L�>@�@ I� L���K��U�M�A �@T�> �� �� @ ����IH@ L�>@�� >����� ��
L�>@�@ L��>�I� I� L���K��U�M�A� L��H�>�" @?@L>� ����>�I"� >����?� ?��� �� L�����"�
L���K��U�M@� � ?��� >� A�T� ��"� ���� �� ��b� ?�� � ��� L���A�"� >����?� ?��� �� �K����"� L��?�
L���K��U�M�� ��>@U�M @ ����IH@ L�>@�� >����� >�K�� � I����"� L���K��U�M�� @?���?� ��
����A�M>� �K����S� >����?� L�����"� L���K��U�M@�
�?���?� @B���� � ���>�� >����H� �@�� K�?Q@M�> �KA�U@ >��@M��H� � L�>@U�M� ?��� L��>�I� L�>@�@
I� L���K��U�M�A� "�� L���K��U�M �� ��"� >�����> � @ @B����@ � ���>�� >����H��
��>@U�M �� �@T�> �� K� L���K��U�M� ��I"��� ��?�K� � �IL@S�>�I"� @I���� ?��� I@ >�����>� @
?�>?@�I>�� ��?@A�>"�H���� @ I?���@ I� �L@"I"��A ?�?� I� ��?�K@�� �IL@S�>�I" @I�����
��>@U�M @ L�"L@>�I"� ��B����� >��@M��H@ K� �K����S� �����K� �K L�I"@L?� ���>� >����?��
��>�I>� �K����S� @B����>�R �����K�� ��K ��K��� >� ���� L���K��U�M�� ��>@U�M �� �@T�> ��
>��@M��H@� >� S�B�� K�R"��� �A�B@�� L��I"@L ?�� L���K��U�M�� ���� @"��U���S� �IL@S�>�I"�
"��T�>�R @I�����

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА
��>@�@ A�T� L��>�"� B�@L� L�>@U�M��

�?���?� L�>@�@ L��>�I� B�@L� L�>@U�M�� I�I"��>� ��� K����>�M?� L�>@�� A��� ��"� IL���K@A
?���A I� L�>@U�M� �K B�@L� A�U@I��>� � L��A� >��@M��H@ �����K@�@ >� �K����S� ���>� >����?�� �
?��� �����K>� I���T� L���"?� �K M��>�  �� I"� 6� "�M� �N �� PN <�?�>� � "� L���"?� �3
cM��>@ B�@L� ?��� �� ��"� >�I���H L�I��� ��>�I>� ?��� �� L��>�"� L�>@�@ � ?��� �� K�I"@L�"�
B�@L@ L�>@U�M� L��� >��@M��H�A�
cL�>@U�M@ ?��� �� @ �A� B�@L� L�>@U�M� L�"L�I�"� @B�����

cL�>@U�M@ ?��� �� �K��"� ��M@>�
c��M@>@ >� ?��� �� ��"� �K����>� L����S��
c�����K�A� I��?�B �� L�>@U�M� �K B�@L� L�>@U�M� K� �K����S� @B������

C�@L� L�>@U�M� �� �@T>� �� ��I"��� I�� ��?�K� � �IL@S�>�I"� @I���� ?��� I@ >�����>� @
?�>?@�I>�� ��?@A�>"�H���� @ I?���@ I� �L@"I"��A ?�?� I� ��?�K@�� �IL@S�>�I" @I�����
��>@U�M� �K B�@L� L�>@U�M� ��B������@ >��B��>�M�>� I������>� L��A� >��@M��H@�
<���@B� A�T� L��>�"� L�>@�@ I�A�I"��>�� @ I���� �A�� � K� ��M@> K���@B��� ��� K����>�M?@ L�>@�@
@ �A� K���@B����
�?� K���@B� L��>�I� L�>@�@ @ I���� �A� K� �����K� �K L�I"@L?� ���>� >����?� � @B����� � ���>��
>����H� ��B����� K���@B� � K���@B��� @ I?���@ I� K�?�>�A�
�?� K���@B� L��>�I� K����>�M?@ L�>@�@ @ �A� K���@B��� K� �����K� �K L�I"@L?� ���>� >����?� �
@B����� � ���>�� >����H� >��B��>�M�>� I������>� ��B������@ K���@B����

9. НАЧИН И УСЛОВИ ПЛАЋАЊА, ГАРАНТНИ РОК, КАО И ДРУГЕ ОКОЛНОСТИ ОД КОЈИХ
ЗАВИСИ ПРИХВАТЉИВОСТ ПОНУДЕ

9.1. Захтеви у погледу рока испоруке и услова плаћања

��>@U�M �� @ �����K� �� @ ��?@ �� 6 A�I�H� �� ��"@A� I?��L�S� @B����� >���B���� L�I"�����
�>"�B���>� �>G��A�H��>� I�I"�A I� >���R O A��@�� J>�����>�R @ "�R>�M?��
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IL�H�G�?�H���N���K���� ���@M��H@ >��A�S� A�I�H ��>� L���>�B ������ >�?�> "�B� �K�� ��M@> K�
>���B��U�>� A��@��������>�R O A��@�� ��>@U�M �� @ �����K� �� >���B���� >� L�I"�����
�>"�B���>� �>G��A�H��>� I�I"�A �� ?���� >���A��� 8����B���>��>�?�> "�B� ��K���� ���@M��H@
"�I"���S� � �IL���Q�S� @�M�>�R >���I"�"�?�JL���>� ��� N �� !���8�8����B���>�� ��>@U�M �� K�
���T���S� L��B��A� �K����"� ��M@>� ����>L@" A�I�M>���� ���@ A�I�H@ K� L��"R��>� A�I�H�
���@M���H �� ����"� L����S� @ ��?@ �� >������ 6� ��>� �� ��>� L����A� G�?"@���

9.2. Захтев у погледу рока важења понуде
��? ��T�S� L�>@�� >� A�T� ��"� ?���� �� !� ��>� �� ��>� �"����S� L�>@���
� I�@M��@ �� L�>@U�M >����� ?���� ��? ��T�S� L�>@��� L�>@�� �� ��"� ������>� ?�� >��IL���>��
� I�@M��@ �I"�?� ��?� ��T�S� L�>@��� >��@M���H �� �@T�> �� @ L�I�>�A ����?@ K�"��T� ��
L�>@U�M� L���@T�S� ��?� ��T�S� L�>@���
��>@U�M ?��� L��R��"� K�R"�� K� L���@T�S� ��?� ��T�S� L�>@�� >� A�T� A�S�"� L�>@�@�

10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У
ПОНУДИ

�>� A��� ��"� �I?�K�>� @ ��>���A�� I� � ��K L���K� >� ����"@ ����>�I"� I� @��M@>�"�A I��A
"���?���A� ?��� L�>@U�M �A� @ �����K�H��� L���A�">� ���>� >����?���� �IL��@?� ������
>��@M��H@�<� �H�>@ L�>@�� �� I� @K�A�"� @ ��K�� H�>� ��K L���K� >� ����"@ ����>�I"�
�?� �� @ L�>@�� �I?�K�>� >�@���M���>� >�I?� H�>�� >��@M���H �� L�I"@L�"� @ I?���@ I� M��>�A O8�
<�?�>��

11. ПОДАЦИ 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

����H� � L���I?�A �����K�A� I� A�B@ ����"� @ ����I?�� @L����� ��>�I"��I"�� G�>�>I��� �
L��������
����H� � K��"�"� T���">� I����>� I� A�B@ ����"� @ �B�>H��� K� K��"�"@ T���">� I����>� � @
��>�I"��I"�@ �>��B�"�?�� ��K���� � K��"�"� T���">� I����>��
����H� � K��"�"� L�� K�L��Q���S@ � @I����A� ���� I� A�B@ ����"� @ ��>�I"��I"�@ �����
K�L��Q���S� � I�H����>� L���"�?��
12. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА
НА РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ ИЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ

����A�">� >����?� >� I���T� L����Q��� �>G��A�H��� ?��� >��@M���H I"��Q� >� ��IL���B�S��

13. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ
ПОНУДЕ

<��>"���I���>� ��H� A�T�� @ L�I�>�A ����?@ L@"�A L��"� >� ����I@ >��@M��H�, @���������
������ ���� !�� ����", ���?"��>I?� L��"� >� 12&)-*3$%&'()*)+�,-.%/4%,1(�/1*1$%&�.0 "��T�"� ��
>��@M��H� ����">� �>G��A�H��� ��� L����S�S� @ ��K� I� L��L��A�S�A L�>@��� >��?�I>��� � ��>�
L�� �I"�?� ��?� K� L��>���S� L�>@�����>�I>� �� �7��!�8����B��� �� �6��� M�I��� ���@M���H ��
K��>"���I���>�A ��H@ @ ��?@ �� ! J"��N ��>� �� ��>� L����A� K�R"��� K� ����">�A
�>G��A�H���A� ��� L����S�S�A� ?�>?@�I>� ��?@A�>"�H���� ��B���� ��I"���"� @ L�I�>�A ����?@
� �I"����A�>� �� "@ �>G��A�H��@ ������"� >� ���"��@ ���>�R >����?� � >� I����� �>"��>�"
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I"��>�H��
:���">� �>G��A�H��� ��� L����S�S� @L@�@�@ I� I� >�L�A�>�A X<�R"�� K� ����">�A
�>G��A�H���A� ��� L����S�S�A� ?�>?@�I>� ��?@A�>"�H���� ЈН бр. 11/2015.
�?� >��@M���H �KA�>� ��� ��L@>� ?�>?@�I>@ ��?@A�>"�H��@  ��� A�S� ��>� L�� �I"�?� ��?� K�
L��>���S� L�>@��� �@T�> �� �� L���@T� ��? K� L��>���S� L�>@�� � ������ ������"�S� �
L���@T�S@ ��?� K� L��>���S� L�>@���
�� �I"�?@ ��?� L�����U�>�B K� L��>���S� L�>@�� >��@M���H >� A�T� �� A�S� >�"� �� ��L@S@��
?�>?@�I>@ ��?@A�>"�H��@�
��T�S� ����">�R �>G��A�H��� ��� L����S�S� @ ��K� I� L��L��A�S�A L�>@�� "���G�>�A >���
��K��Q�>��
��A@>�?�H��� @ L�I"@L?@ ���>� >����?� ���� I� �I?Q@M��� >� >�M�> ����U�> M��>�A 8�� <�?�>��
<��"���I���>� ��H� �@T>� I@ �� L��"� ���"�� ���>�R >����?� ?�?� �� ���B����A�>� ����
������"�>� � �KA�>�A�� ��L@>�A� � L����S�S�A� ?�>?@�I>� ��?@A�>"�H���� ��� �� >��@M���H
@ I?���@ I� M��>�A P!� I"�� �� <�?�>� � ���>�A >����?�A� JX9�� B��I>�? �9Y� ��� �865�8N �@T�>
�� I�� �KA�>� � ��L@>� ?�>?@�I>� ��?@A�>"�H��� ������ >� ���"��@ ���>�R >����?� � >�
�>"��>�" I"��>�H� >��@M��H�� � I?���@ I� M��>�A P!� I"�� 8� � !� <�?�>� � ���>�A >����?�A��
>��@M���H ��� ����">� �>G��A�H��� ��� L����S�S� @ ��K� I� L��L��A�S�A L�>@���
������"� >� L��"��@ ���>�R >����?� �

14. ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА
КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНОЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА

��I�� �"����S� L�>@�� >��@M���H A�T� L����?�A I"�@M>� �H�>� L�>@�� �� @ L�I�>�A ����?@
K�R"��� �� L�>@U�M� ����">� �����S�S� ?��� �� A@ L�A��� L�� L��B���@� ����>���S@ �
@L���U���S@ L�>@��� � A�T� �� ���� ?�>"���@ J@���N ?�� L�>@U�M�� ��>�I>� S�B���B L���K��U�M�
JM��> O!� <�?�>�N�
�?���?� >��@M���H �H�>� �� I@ L�"���>� ����">� �����S�S� ��� �� L�"���>� �K����"� ?�>"���@
J@���N ?�� L�>@U�M�� ��>�I>� S�B���B L���K��U�M�� >��@M���H �� L�>@U�M@ �I"���"� L��A���>�
��? �� L�I"@L� L� L�K��@ >��@M��H�� ��>�I>� �� �A�B@�� >��@M��H@ ?�>"���@ J@���N ?��
L�>@U�M�� ?�� � ?�� S�B���B L���K��U�M��

���@M���H A�T� @K I�B��I>�I" L�>@U�M� �� �K���� �IL���?� ��M@>I?�R B����?� @�M�>�R
L����?�A ��KA�"��S� L�>@�� L� �?�>M�>�A L�I"@L?@ �"����S��
� I�@M��@ ��K��?� �KA�U@ ����>�M>� � @?@L>� H�>�� A������>� �� ����>�M>� H�>��
�?� I� L�>@U�M >� I�B��I� I� �IL���?�A ��M@>I?�R B����?�� >��@M���H �� S�B��@ L�>@�@ ����"�
?�� >�L��R��"Q��@�

15. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ
НАЛАЗЕ НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ

��>@U�M ?��� I� >���K� >� IL�I?@ >�B�"��>�R ��G���>H� ?��� ���� �L���� K� ���>� >����?�� @
I?���@ I� M��>�A  !� <�?�>�� � ?��� �A� >�B�"��>@ ��G���>H@ K� L���A�" >����?� ?��� >���
�I"���I"�> L���A�"@ ��� ���>� >����?�� � @?���?� "�?��A L�>@U�M@ �@�� ����Q�> @B����� �@T�> ��
�� у тренутку закључења уговора L���� >��@M��H@ меницу и менично овлашћење за добро
извршење посла, ?��� �� ��"� I� ?��@K@��A�3 ��K@I���>� � L��"��� >� L��� L�K���
��>�H� K� ����� �K����S� L�I�� �K���� I� @ ��I�>� од 15%, �� @?@L>� ����>�I"� @B����� ��K
�:�2�� I� ��?�A ��T>�I"� ?��� �� !� J"����I�"N ��>� �@T� �� �I"�?� ��?� K� ?�>�M>� �K����S�
L�I���
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16. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА
���"����@A K� �����@ @B����� �� >��>�T� L�>@U�>� H�>�

17. ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ КОЈИХ ЋЕ НАРУЧИЛАЦ ИЗВРШИТИ
ДОДЕЛУ УГОВОРА У СИТУАЦИЈИ КАДА ПОСТОЈЕ ДВЕ ИЛИ ВИШЕ ПОНУДА СА ИСТОМ
ПОНУЂЕНОМ ЦЕНОМ

���@M���H ��� @ I�@M��@ �� L��I"�B>@ ��� ��� ���� L�>@�� I� �I"�A L�>@U�>�A H�>�A�>��@M���H
�� @B���� ������"� L�>@U�M@ M��� �� L�>@�� L��� L��AQ�>� �� I"��>� >��@M��H��@K�A��@�� @ ��K��
����I��� L��A�S� I�A� "�R �I"�R L�>@���

�?���?� >�?� �� ��I"��Q�>�R L�>@�� L� �H�>� ��A�I���� �A� >�@���M���>@ >�I?@ H�>@�
I�B��I>� M��>@ �7� <�?�>� � ���>�A >����?�A�� K�"��T��� I� L�I�>� ����K��T�S� K� �>���K@ �I"��
� I�@M��@ �� �K����>� �>���K� ��"�B ����K��T�S� >� L�"���� �L�����>�I" L�>@U�>� H�>��
L���A�">� L�>@�� A�T� ��"� �������� I�@M��@ �� @ ��I"��Q�>�� L�>@�� >��� >�K>�M�>� �� �� ��
L�>@U�>� H�>� I� ��� ��K L���K� >� ����"@ ����>�I"� IA�"���� I� I�B��I>� <�?�>@ � ���>�A
>����?�A� да је иста дата без пореза.

18. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА

��>@U�M �� �@T�> �� @ �?���@ I���� L�>@�� ��I"��� �K���@ ��"@ L�� ?����M>�A � A�"������>�A
��B����>���@ �� �� L��"���� I�� �����K� ?��� L���K���K� �K ��T���R L��L�I� � K��"�"� >� ���@�
K�L��Q���S@ � @I����A� ����� K��"�"� T���">� I����>�� ?�� � �� B���>"@�� �� �� �A���H L����
�>"���?"@��>� I����>�� J����K�H �K�������" �� >� I"��>� 6O�N�

19. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА

��?>��@ K� ?������S� L�"�>�"�� ?�� � ��B����>�I" K� L�����@ K��"���>�R L���� �>"���?"@��>�
I����>� "����R ��H� I>�I� L�>@U�M�

20. ТРОШКОВИ ВЕЗАНИ ЗА ПРИПРЕМУ ПОНУДЕ

��>@U�M �� I>�I�"� I�� "���?��� ��K�>� K� L��L��A@ � ��I"��Q�S� I���� L�>@��� ��K ��K��� �� ��
�� S�B��� L�>@�� ��"� L��R����>� ��� >��

21. ИСПРАВКА ГРЕШКЕ У ПОДНЕТОЈ ПОНУДИ

��>@�� >� IA� �� I���T� ��M� @>�"� �KA�U@ ������� ���I�>� ��M� ��� ��M� L�I�>� L��?� ��@B�R
��M�� �K@K�� ?��� �� >��LR��>� �� ��>@U�M �IL���� B���?� ?��� �� >�L������ @ ?�A I�@M��@ ��
"�?�� �IL���?� ��"� �����>� 2 �>�H�����A� �I��� ��� �I��� ?��� I@ L�"L�I��� L�>@�@ � L�M�"�A
��>@U�M��
���@M���H A�T� @K I�B��I>�I" L�>@U�M� �� �K���� �IL���?� ��M@>I?�R B����?� @�M�>�R
L����?�A ��KA�"��S� L�>@�� L� �?�>M�>�A L�I"@L?@ �"����S� L�>@�� @K�A��@�� ?�� ������>">@
H�>@ L� ����>�H� A����
���@M���H �� �IL���?� ����"� >� I������ >�M�>3

2 �?���?� L�I"��� ��K��?� @ �K>�I@ �K��T�>�A �����A � I����A�� �K>�I �K��T�>
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I����A� IA�"���� I� "�M>�AZ
2 �?���?� >��� "�M�> L���K��� ����>�M>� H�>� � ?���M�>�� ����>�M>� H�>� �� I�

IA�"��"� "�M>�A� �I�A @ �K>�I�A� ?��� I@ ��"� L�@���>��
�?���?� ���?�� �IL���?� �����@ �� ��@B�M��� ��K��M�"� @?@L>� ����>�I"� L�>@U�>� H�>�� �K>�I
G��A���> �IL���Q�S�A ��M@>I?�R B����?� IA�"���� I� ��T���A�
�?� I� L�>@U�M >� I�B��I� I� �IL���?�A ��M@>I?�R B����?�� >��@M���H �� S�B��@ L�>@�@ ����"�
?�� >��IL���>@�

22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА

<�R"�� K� K��"�"@ L���� ?���A I� �IL����� ��I"� L�I"@L?��I���T�>� L�K��� K� L��>���S�
L�>@�� ��� ?�>?@�I>� ��?@A�>"�H��� IA�"���� I� ���B����A�>�A �?� �� L��AQ�> �� I"��>�
>��@M��H� >��?�I>��� "�� ��>� L�� �I"�?� ��?� K� L��>���S� L�>@�����K ��K��� >� >�M�>
��I"��Q�S����I�� ��>���S� ���@?� � ������ @B��������? K� L��>���S� K�R"��� K� K��"�"@
L���� �� L�" ��>� �� ��>� L����A� ���@?�� <�R"�� K� K��"�"@ L���� L��>�I� I� ��L@���M?��
?�A�I����� L������ >��@M��H@����A���? K�R"��� K� K��"�"@ L���� L��>�I���H �I"����A�>�
��I"��Q� ��L@���M?�� ?�A�I�������>�I���H K�R"��� �� �@T�> �� >� ��M@> �@d�"� ��L@���?�
9����� @L��"� "�?I@ �� 6�������� ��>��� J���� T��� ��M@>� ��3  6�276888� 6!2�7�L�K�� >� ����
��2��P�I��R�3��L@���M?� ��A�>�I"��"��>� "�?I� I� >�K>�?�A >����?� >� ?��@ I�
��>�I��?���I>�?3=@d�" ��L@���?� 9�����N�

23. ОДУСТАЈАЊЕ ОД ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Наручилац доноси одлуку о обустави поступка јавне набавке уколико нису испуњени услови
за избор најповољније понуде сходно члану 109. Закона о јавним набавкама.
Наручилац задржава право да одустане од јавне набавке. ���@M���H A�T� �� ��@I"���
L�I"@L�? ���>� >����?� �K ����?"��>�R � ��?�K���R ��K��B� ?��� I� >�I@ A�B�� L�������"� @ ���A�
L�?��"�S� L�I"@L?� � ?��� �>�A�B@�����@ �� I� K�L�M�"� L�I"@L�? �?�>M�� ��>�I>� @I��� ?���R ��
L��I"��� L�"���� ���@M��H� K� L���A�">�A >����?�
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ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ

Понуда бр ________________ од __________________ за јавну набавку ЈН -11/2015, надоградња
постојећег информационог система,наручиоца ЈП Комуналац,ул.Војводе Мишића 50,Пирот

1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ
Назив понуђача:

Адреса понуђача:

Матични број понуђача:

Порески идентификациони број
понуђача (ПИБ):

Име особе за контакт:

Електронска адреса понуђача (e-mail):

Телефон:

Телефакс:

Број рачуна понуђача и назив банке:

Лице овлашћено за потписивање уговора

ПОНУДУ ПОДНОСИ:

А) САМОСТАЛНО; Б) СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ; В) КАО ЗАЈЕДНИЧКУ ПОНУДУ

Напомена: заокружити начин подношења понуде и уписати податке о подизвођачу, уколико се понуда подноси
са подизвођачем, односно податке о свим учесницима заједничке понуде, уколико понуду подноси група понуђача

Датум________________________ м.п. _____________________________
��"L�I �������>�B ��H�
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ

1) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

2) Назив подизвођача:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

Проценат укупне вредности набавке
који ће извршити подизвођач:

Део предмета набавке који ће
извршити подизвођач:

Напомена:
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе понуду са
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, потребно је
да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и достави за сваког
подизвођача.

Датум________________________ м.п. _____________________________
��"L�I �������>�B ��H�
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ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ

1) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

2) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:

3) Назив учесника у заједничкој понуди:

Адреса:

Матични број:

Порески идентификациони број:

Име особе за контакт:
Напомена:
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који подносе
заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места предвиђених у
табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и
достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди.

Датум________________________ м.п. _____________________________
��"L�I �������>�B ��H�
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��;:�; ����:;3 ����B���S� L�I"�����B �>G��A�H��>�B I�I"�A� � ��2��58���
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��K�� ?���M�>� 
�>� L� A��@�@
��K �:�2�

�?@L>� H�>� ��K �:�2�

�� �AL��A�>"�H��� I�G"���� "��T�>�A
A��@��A��I� ��H�>H�A � ��@?�A
K�L�I��>�R � A�B��H���A L���"�?�

� 

8� ����>�I" ���T���S� K� L����� �� ?����
8����B��� L�@���>�

������ H�>� ��K �:�2�3

�:�

������ I� �:�2�A3
��? ��T�S� L�>@�� J >� A�S� �� !�
��>�N

____________ ��>�

��? L����S�3 ���@M���H �� L����S� K� L���R O A��@�� �K����"� L�
�K����>�� >���B���S� � L� �I"�?@ L������ "�I"���S� �
�IL���Q�S� ���>"@��>�R @�M�>�R >���I"�"�?�� @ ��?@ ��
>������ 6� ��>� �� ��>� L����A� ��M@>��
<� L���I"���R O A��@������@M���H �� �K����"� L����S�
>�?�> �I"�?� L������ "�I"���S� � �IL���Q�S� ���>"@��>�R
B����?� 2L���>�B ���� L�I�� ?�AL��">� >���B���S�
�>G��A�H��>�B I�I"�A��J ���@M���I K�R"��� �� L���>� ���
"���� �� !���8�8����B��N� � "� @ ��?@ �� >������ 6� ��>� ��
��>� L����A� ��M@>��

C���>">� ��? J>� A�S� �� �8 A�I�H�N

:�"@A ��>@U�M
_____________________ ���� _______________________

��L�A�>�3
����K�H L�>@�� L�>@U�M A��� �� L�L@>������� L�M�"�A � L�"L����M�A� L�"��U@�� �� I@

"�M>� L���H� ?��� I@ @ ����IH@ L�>@�� >�����>���?���?� L�>@U�M� L��>�I� K����>�M?@
L�>@�@�B�@L� L�>@U�M� A�T� �� I� �L������ �� ����K�H L�>@�� L�"L�I@�@ � L�M�"�A ��������@ I��
L�>@U�M� �K B�@L� L�>@U�M� ��� B�@L� L�>@U�M� A�T� �� ������ ���>�B L�>@U�M� �K B�@L� ?��� ��
L�L@>�"� �L�"L�I�"� � L�M�"�A �����"� ����K�H L�>@���
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� I?���@ I� M��>�A 8P�<�?�>�� __________________________________________________ ����3
J>�K�� L�>@U�M�N

И З Ј А В У

О Н Е З А В И С Н О Ј П О Н У Д И

��� L@>�A A�"������>�A � ?����M>�A ��B����>���@ L�"��U@��A �� I�A L�>@�@ @ L�I"@L?@ ���>� >����?� ������
K� >����?@ ��� ��2��58����>��@M��H� �� ��A@>���H ����"� L��>�� >�K���I>����K ��B����� I� ��@B�A L�>@U�M�A�
��� K��>"���I���>�A ��H�A��

:�"@A3____________________ _____________________________
��"L�I �������>�B ��H� L�>@U�M�

A�L�

��L�A�>�3
�?���?� L�>@�@ L��>�I� B�@L� L�>@U�M���K���� A��� ��"� ?�L���>� @ ����Q>�A ����@ L��A���?�� L�"L�I�>�
�� I"��>� �������>�B ��H� I��?�B L�>@U�M� � �����>� L�M�"�A�
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ИЗЈАВА
У вези члана 75. Став 2. Закона о јавним набавкама

О ИСПУЊЕЊУ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРИЗИЛАЗЕ ИЗ ПРОПИСА О ЗАШТИТИ НА
РАДУ,ЗАПОШЉАВАЊУ И УСЛОВИМА РАДА И ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ И ДА

ГАРАНТУЈЕ ДА ЈЕ ИМАЛАЦ ПРАВА ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ

Понуђач____________________________________________________________________________
_____________________________________________ у поступку јавне набавке ЈН -11/2015
поштовао је обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду,запошљавању и
условима рада,заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине.

:�"@A Понуђач,

��

Напомена: Уколико понуду подноси група понуUаMа, Изјава мора бити к о п и р а н а у
п о т р е б н о м б р о ј у п р и м е р а к а и потписана од стране овлаш�еног лица сваког
понуUаMа из групе понуUаMа и оверена пеMатом.
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ИЗЈАВА О ДАВАЊУ СРЕДСТАВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА

са којом под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да ћемо на дан:

1) потписивања Уговора доставити Наручиоцу средство финансијског обезбеђења меницу и
менично овлашћење за:

- за добро извршење посла (у складу са Чланом 61.Закона о јавним набавкама) ?��� �� ��"�
�����>"���>� @ ��B�I"�@ A�>�H� � �������S� �����>� ��>?� 9������ ��>�H� �� ��"� �����>�
L�M�"�A � L�"L�I�>� �� I"��>� ��H� �������>�B K� K�I"@L�S�� � @K �I"@ �� ��"� ��I"��Q�>�
L�L@S�>� � �����>� A�>�M>� �������S� [ L�IA�� >� �K>�I �� �� b �� ����>�I"� @B�������K
A�>�H@ �� ��"� ��I"��Q�>� ?�L��� ?��"�>� ��L�>���>�R L�"L�I� ?��� �� �K��" �� I"��>�
L�I���>� ��>?� ?��@ ��A� >���I"� @ A�>�M>�A �������S@ [ L�IA@�

:�"@A3___________________ A�L� _____________________________
��"L�I �������>�B ��H�
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�=��<�
 ��W���� �����;�; ����:;

����� ��I"� "���?���
�� ���?��� �K���� @K��?� ���

A�������?� I@ �K��U�>� @ I?���@ I�
"�R>�M?�A IL�H�G�?�H���A >��@M��H�

8� ���?��� L�����Q�S� I���I"��
���K��U�S�

��L�A�>�3 :�I"��Q�S� ���B ����IH� >��� �����K>�

:�"@A3_______________ ���� ��>@U�M3
__________________
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МОДЕЛ УГОВОРА
О НАБАВЦИ ИНТЕГРАЛНОГ ПОСЛОВНОГ ИНФОРМАЦИОНОГ СИСТЕМА

ЗАКЉУЧЕН ИЗМЕЂУ:
Јавног предузећа „Комуналац“, са седиштем у Пироту, Војводе мишића бб, кога заступа в.д.

директора Бобан Толић, ПИБ 100185131, матични број 7131500, (у даљем тексту: Наручилац)
и

Привредног друштва ______________________________________, са седиштем
у______________________, Улица___________________________________, кога
заступа______________________________, ПИБ____________________, матични
број____________________, (у даљем тексту: Испоручилац).

Члан 1.
Уговорне стране сагласно констатују:

да је Наручилац на основу члана 39. Закона о јавним набавкама („Комуналац РС“, број 124/12) и
Одлуке о покретању поступка, спровео поступак јавне набавке бр.ЈН-11/2015 за надоградњу постојећег
Интегралног пословног информационог система;

да је Испоручилац доставио понуду, заведену код Наручиоца под број __________ године, која у
потпуности, тј. по свим позицијама одговара спецификацији набавке из конкурсне документације и
налази се у прилогу овог уговора и чини његов саставни део; (Попуњава Наручилац)

да је Наручилац, у складу са чланом 108. Закона о јавним набавкама, на основу понуде
Испоручиоца и извештаја о стручној оцени понуда, донео Одлуку о додели уговора, деловодни број
__________ од __________. године, којом је Испоручиоцу доделио уговор о набавци Интегралног
пословног информационог система. (Попуњава Наручилац)

Члан 2.
Предмет уговора је надоградња постојећег интегралног пословног информационог са услугом

имплементације и обуком (у даљем тексту: предмет набавке), у свему према конкурсној
документацији и понуди Испоручиоца.

Члан 3.
Укупна вредност набавке која се уговора, а према укупно понуђеној цени Испоручиоца, износи

______________ динара без ПДВ-а, односно ______________ динара са ПДВ-ом.
Цена из понуде је фиксна и не може се мењати.

Члан 4.
Испоручилац се обавезује да уговорне обавезе изврши у складу са Динамичким планом увођења

информационог система (у даљем тексту: План увођења), достављеним у прилогу понуде и који, након
усаглашавања са Наручиоцем, чини саставни део овог уговора.

Планом увођења из става 1. овог члана ће бити дефинисане појединачне активности у
оквиру фаза поставке система, обавезе Испоручиоца у појединачним активностима, обавезе Наручиоца
у појединачним активностима, тимови са одговорним лицима Испоручиоца и Наручиоца (уз навођење
броја чланова тима и њихових улога у том тиму). По завршетку сваке активности и фазе уговорне
стране ће потписати записник.

Испоручилац ће апликативни софтвер Информационог система доставити на
одговарајућем /им преносивом/им медију/јима (СD-у/-овима).

Члан 5.
Испоручилац се обавезује да:
реализује предмет набавке, који квалитетом и карактеристикама одговара захтевима из конкурсне
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документације и понуде, на адресама Наручиоца које он одреди;
L� K�?Q@M�S@ @B����� �K���� �IL��@?@ L���A�">�R ��H�>H� � �K���� �AL��A�>"�H��@

�>G��A�H��>�B I�I"�A� @ ��?@ �� _______ A�I�H�5� �� ��>� K�?Q@M�S� ���B �B�����Z
IL������ ��@?@ >� ��?�H���A� � @ "��A�>�A� ?��� �� ������"� I"�@M>� "�A ���@M��H� @ ��B����@

I� �IL��@M��H�AZ
L����� L�@T�S� @I�@B� L���@T�>� L����?� L�I�� L@�"�S� I�I"�A� @ ��� 2 L�I"L����?� �K>�I�

_______ A�I�H�5� �� ��>� L@�"�S� I�I"�A� @ �?"���> ���Z
L� �?�>M�S@ �AL��A�>"�H��� �>G��A�H��>�B I�I"�A� L�>@�� ���@M��H@ �����>� ���T���S�

I�G"����� � L��A� K�R"���A� �K �R>�M?� IL�H�G�?�H��� ?�>?@�I>� ��?@A�>"�H����

Члан 6.
���@M���H �� L����S� K� L���R O A��@�� �K����"� L� �K����>�� >���B���S� � L� �I"�?@

L������ "�I"���S� � �IL���Q�S� ���>"@��>�R @�M�>�R >���I"�"�?�� @ ��?@ �� >������ 6� ��>� ��
��>� L����A� ��M@>��
<� L���I"���R O A��@������@M���H �� �K����"� L����S� >�?�> �I"�?� L������ "�I"���S� �
�IL���Q�S� ���>"@��>�R B����?� 2L���>�B ���� L�I�� ?�AL��">� >���B���S� �>G��A�H��>�B
I�I"�A��J ���@M���I K�R"��� �� L���>� ��� "���� �� !���8�8����B��N� � "� @ ��?@ �� >������ 6� ��>�
�� ��>� L����A� ��M@>��
��>@U�M �� K� ���T���S� L��B��A� �K����"� ��M@>� ����>L@" A�I�M>���� ���@ A�I�H@ K� L��"R��>�
A�I�H�
���@M���H �� ����"� L����S� @ ��?@ �� >������ 6� ��>� �� ��>� L����A� G�?"@���

Члан 7.
Испоручилац је одговоран за квалитет испорученог предмета набавке, сагласно прописима и

стандардима за ту врсту добара.
Имплементацију информационог система је потребно извршити тако да се обезбеди пуна

функционалност и максималне перформансе истог, а сва комуникација и документација у оквиру
имплементације мора бити на српском језику.

Обуку је потребно извршити за све нивое и функционалности Наручиоца, у складу са
методологијом имплементације софтвера и стандардима произвођача како би се обезбедила пуна
функционалност и максималне перформансе предмета набавке.

Члан 8.
Испоручилац се обавезује да по закључењу уговора одреди тим стручних лица према

Плану увођења, који ће испред истог бити задужен за управљање пројектом и контролу
имплементације и обуке.

Наручилац се обавезује да по закључењу уговора одреди тим стручних лица који ће
бити задужен за сарадњу са Испоручиоцем у вези са испоруком лиценци информационог система и
извршењем услуге имплементације и обуке и који ће вршити контролу квантитета и квалитета, као и
рокове извршења.

Уколико тим стручних лица Наручиоца, у току испоруке лиценци информационог система
и пружања услуге имплементације и обуке, уочи неке недостатке или неправилности, сачиниће о томе
извештај и обавестиће тим стручних лица Испоручиоца, на основу којег је исти обавезан да отклони
недостатке и неправилности у најкрађем могућем року о сопственом трошку.

Члан 9.
Наручилац је дужан да обезбеди потребне информационе ресурсе потребне за поставку и рад

информационог система.
Наручилац је дужан да запосленим лицима Испоручиоца обезбеди приступ својим

просторијама у сврху извршења посла, на основу сопствених безбедносних процедура и на основу,
благовремено, достављених спискова наведених лица.

У циљу ефикасне реализације овог уговора, Наручилац се обавезује да Испоручиоцу
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обезбеди даљински приступ предметном информационом систему у току имплементације
информационог система, као и у периоду пружања услуге постподршке и одржавања.

Члан 10.
Гарантни рок за испоручени предмет набавке је _______ месеца/и од дана потписивања

записника о примопредаји лиценци.
Рок за гарантно одржавање износи _______ месеца/и од дана потписивања записника о

примопредаји пројекта.

Члан 11.
9�� L���� �>"���?"@��>� I����>� �L��?�"��>�B I�G"���� �AL��A�>"���>�B ��

I"��>� �IL��@M��H� @ I?���@ I� ���A @B�����A I@ ��H�>H���>� � ���I>��"�� I@ �IL��@M��H�
��� L���K��U�M� M��� �� �IL��@M���H �������>� L��">���

���@M���H �A� L���� "���>�B ?������S� �L��?�"��>�B I�G"����� I�I"�AI?�B
I�G"���� � ��@B�R I�G"���I?�R ���A�>�"� @ I?���@ I� �������A� ���B @B������

Уговорне стране сагласне су да ће целокупни софтвер и документација издата од стране
уговорних страна потребних за имплементацију и развој софтвера и свака врста прилагођавања у циљу
испуњења уговорних обавеза спадати у поверљиве податке. Све информације које уговорне стране
поседују морају чувати као поверљиве. Приступ овим информацијама може бити доступан само
овлашћеним лицима уговорних страна и надлежним органима у складу са Законом о јавним набавкама
и другим прописима у Републици Србији.

Члан 12.
��>@U�M �� �@T�> �� @ "��>@"?@ I?��L�S� @B����� ��I"��� A�>�H@ ?�� I���I�� G�>�>I��I?�B

���K��U�S� K� ����� �K������S� L�I��� ?��� �� ��"� �����>"���>� @ ��B�I"�@ A�>�H� �
�������S� �����>� ��>?� 9������ ��>�H� �� ��"� �����>� L�M�"�A � L�"L�I�>� �� I"��>� ��H�
�������>�B K� K�I"@L�S�� � @K �I"@ �� ��"� ��I"��Q�>� L�L@S�>� � �����>� A�>�M>�
�������S� [ L�IA�� >� �K>�I �� �� b �� ����>�I"� @B�������K A�>�H@ �� ��"� ��I"��Q�>�
?�L��� ?��"�>� ��L�>���>�R L�"L�I� ?��� �� �K��" �� I"��>� L�I���>� ��>?� ?��@ ��A� >���I"� @
A�>�M>�A �������S@ [ L�IA@�

Члан 13.
За све што није регулисано овим уговором примењиваће се одредбе Закона о облигационим

односима, као и други важећи прописи.
Уговорне стране су сагласне да сва спорна питања у вези овог уговора решавају споразумно.
У случају спора надлежан је Привредни суд у Београду.

Члан 14.
Овај уговор се закључује до испуњења свих обавеза уговорних страна.

Члан 15.
Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених лица уговорних

страна.
Овај уговор се може изменити или допунити у писаној форми, закључивањем анекса

уговора.
Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих 1 (један) примерак

задржава Испоручилац, а преостала 3 (три) Наручилац.
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ИСПОРУЧИЛАЦ НАРУЧИЛАЦ
ЈП Комуналац

____________________________ _________________________
(печат и потпис овлашћеног лица) Бобан Толић

Напомена: Попунити модел уговора, потписати га и оверити печатом. Уколико понуђач наступа у
заједничкој понуди или са подизвођачима у обавези је да наведе назив и адресу свих понуђача, односно
подизвођача са којима наступа у предметној набавци.
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Прилог 1.
РЕФЕРЕНЦА

Назив купца: _____________________________________________

Адреса: _____________________________________________

Матични број: _____________________________________________

Порески идентификациони број: _____________________________________________

Број телефона: _____________________________________________

Адреса електронске поште: _____________________________________________

У складу с чланом 77. Закона о јавним набавкама, купац информационог система издаје

П О Т В Р Д У
којом потврђује да је понуђач

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

(назив и седиште понуђача)

У _____________ години испоручио интегрални информациони систем
__________________________________________________________________________________,

(назив система)
у вредности од ___________________________ динара.

Потврда се издаје на захтев понуђача ради учешћа у отвореном поступку јавне набавке добара
– интегрални пословни информациони систем, под ознаком и бројем ___________, и у друге сврхе се не
може користити.Да су подаци тачни својим потписом и печатом потврђује:

Место и датум:

__________________ 2015. године
М.П. _______________________________

(потпис овлашћеног лица купца)
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