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1. Општи део 

 

ЈП Полет Пландиште, Обилићева 15, 26360 Пландиште, Србија (у даљем тексту: Полет или 

Наручилац) прикупља понуде за извршење услуге која је описана у Конкурсној 

документацији, у складу са Законом о јавним набавкама и условима наведеним у Конкурсној 

документацији.  

 

Предмет јавне набавке је Унапређење и централизација база података постојећег ИС 

ЈП Полет Пландиште. Наручилац жели да набави и имплементира модеран пословни 

информациони систем, који ће у потпуности обухватити његово пословање. Уговор за 

набавку и имплементација решења ће бити додељен Понуђачу, чија понуда буде 

најповољнија, на основу критеријума датих у Конкурсној документацији. 

 

Од Понуђача се очекује да пажљиво проуче и испоштују све инструкције садржане у овој 

Конкурсној документацији. Непоштовање било ког дела Конкурсне документације, као и 

достављање понуда које суштински не одговарају захтевима представља ризик Понуђача за 

одбацивање његове понуде. 

 

Од успешног Понуђача, односно Понуђача који добије Уговор за израду и имплементацију 

предметног решења, очекиваће се да у потпуности испуни све уговорене обавезе. 

 

1.1. Делатност и организација 

 

Полет обавља: 

1. дистрибуцију  и управљање дистрибутивним системом за природни гас, снабдевање 

природним гасом и јавно снабдевање природним гасом, 

2. комуналне делатности: снабевање водом за пиће,пречишћавање и одвођење 

отпадних вода,управљање комуналним отпадом,управљање пијацом и димњичарске 

услуге. 

  

Унутрашњу организацију чине основне организационе јединице (сектори и службе), а 

организационе јединице у саставу основних организационих јединица су погони, групе и 

одељења. У садашњој организацији рада послови се обављају у: Техничком сектору, Служби  

набавке и продаје, Служби рачуноводства и Служби за опште послове. 

 

Технички сектор обавља послове : дистрибуцију  и управљање дистрибутивним системом за 

природни гас, одржавање гасоводног система, производњу и дистрибуцију воде за пиће, 

употребу и одржавање водоводног система и водозахвата,  пречишћавање комуналних 

отпадних вода, употребу и одржавање система за пречишћавање отпадних вода, одвожење 

комуналног отпада и одржавање депоније, одржавање пијаце  и управљање возним парком. 

 

Служба набавке и продаје обавља следеће послове: набвку природног гаса, јавно 

снабдевање и снабведање природним гасом  крајњих купаца, набавка, складиштење, 

чување и издавање резервних делова, алата и опреме, продају комуналних производа и 

услуга, спровођење поступака јавних набавки и склапање купопродајних уговора. 
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Служба рачуноводства обавља следеће послове: вођење пословних књига, састављање 

рачуноводствених извештаја, израду предлога годишњег и периодичног обрачуна и 

извештаја о пословању, припрему  и вођење благајне. 

  

Служба општих послова обавља следеће послове: води деловодну књигу предузећа, прима и 

експедује пошту, води персоналну евиденцију, организује употребу и одржавање 

рачунарске технике, организује курирске послове и послове одржавања хигијене пословних 

просторија. 

 

1.2. Тренутно стање ИС 

 

Тренутно стање информационог система и извештавање које добија менаџмент Полета не 

задовољава постојеће потребе, и не може да подржи развојне планове предузећа. Постојећи 

информациони систем има више одвојених база податка, подршка пословању је непотпуна и 

исцепкана, не може да одговори захтевима Агенције за енергетику, итд.  

 

Све ово имплицира велико ангажовање постојећег кадра на преносу података, поновном 

уносу, доста је свакодневног ручног рада, тако да су добијене информације непотпуне, 

некада и погрешне, и оправдано постоји неповерење корисника информација у тачност 

истих.  
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2. Техничка спецификација 

2.1 Врста и обим услуга 

Предмет јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр 03/2016 је Унапређење и централизација 

база података постојећег ИС ЈП Полет Пландиште, и то: 

 

# Предмет набавке Јед. 

мере 

Количина 

1. Миграцију података из постојећих база у 

јединствену базу података 

Комплет 1 

2 Унапређење, дорада и централизација база података постојећег ИС 

2.1 Главна књига и аналитичко књиговодство Комплет 1 

2.2 Благајничко пословање Комплет 1 

2.3 Фактурисање Комплет 1 

2.4 Финансијска оператива Комплет 1 

2.5 Основна средства Комплет 1 

2.6 Материјално и робно књиговодство Комплет 1 

2.7 Обрачун камата Комплет 1 

2.8 Обрачун зарада и кадровска евиденција Комплет 1 

2.9 Јавне набавке Комплет 1 

2.10 Пореско књиговодство Комплет 1 

2.11 Обрачун и наплатa комуналних услуга Комплет 1 

2.12 Пијаца Комплет 1 

2.13 Управљање процесима и документацијом Комплет 1 

2.14 Технички послови Комплет 1 

2.15 Принудна наплата потраживања   

3. Обука запослених Полета за рад са новим 

информационим системом 

Дана 50 
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2.2 Технички захтеви 

 

Карактеристике унапређеног ИС треба да задовоље захтеве из табеле: 

 

Опис захтева за софтвер Да ли испуњава захтев Коментар 

 Потпуно Делимично НЕ 

Имплементација у постојећу Microsoft 

SQL базу података 

 

    

Апликативна подршка и интеграција 

свих функционалних целина (процеса) 

који су предмет унапређења над 

јединственом базом података 

 

 

   

Интегрисани информациони систем 

треба да омогући књижење у две 

године, све док се не затворе пословне 

књиге, односно док се не предају 

биланси 

    

Испорука измењеног програмског 

изворног кода 

    

Управљање правима и привелегијама 

приступа корисника и коришћења 

одређених функција (ажурирање, 

књижење...). Дефинисање типова 

крајњих корисника ИС са правима и 

привилегијама на различитим нивоима 

грануларности 

    

Локализација ИС кроз омогућавање 

функције за избор писама, ћирилице и 

латинице, приликом штампе докумената 

    

Потпуна усклађеност са важећом 

законском регулативом 

    

Кориснички упутства базирана на 

примерима из праксе са приказом 

екрана ИСи/или интерактивна упутства 

за сложене процесе, као и пречице за 

бржи позив упутстава која се односе на 

тренутно активну форму за унос 

података  

    

Минимум 30 конкурентних корисника     

 

Понуђачи су дужни да попуне табелу и да је уврсте у технички део понуде. Табела се 

попуњава уписивањем знака X у одговарајуће поље, уз коментар уколико постоји потреба.  

 

Уколико се у колону за један захтев упише више знакова X или се не упише ни један, 

сматраће се да понуђено решење не испуњава тај захтев у целости. Уколико неки од захтева 

само делимично може да се испуни понуђеним софтверским решењем, тада обавезно треба 

попунити поље коментар. 
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2.3 Посебни захтеви 

 

Посебни захтеви обухватајуунапређење, дораду и централизацију база података постојећег 

информационог система, и то: 

 

1. Главна књига и аналитичко књиговодство 

2. Благајничко пословање 

3. Фактурисање 

4. Финансијска оператива 

5. Основна средства 

6. Материјално и робно књиговодство 

7. Обрачун камата 

8. Обрачун зарада и кадровска евиденција 

9. Пореско књиговодство 

10. Обрачун и наплатa комуналних услуга 

11. Јавне набавке 

12. Пијаца 

13. Управљање процесима и документацијом 

14. Технички послови 

15. Принудна наплата потраживања 

 

 

У наставку се по напред наведеним пословним процесима/пословима ближе дефинишу 

посебни захтеви. Понуђено решење мора да задовољава све неведене захтеве.Понуђач мора 

уз попуњену табелу да достави и текст понуде у ком ће детаљније објаснити испуњеност 

сваког од наведених захтева.  

 

У својим одговорима (колона ’Одговор Понуђача’) Понуђач треба да користи следеће ознаке 

за исказивање могућности понуђеног софтвера: 

 

Ознака Опис 

Sup Омогућено у пакету какав је он тренутно 

Mod Омогућено путем Модификације (конфигурација екрана, 

извештаја, ГУИ подесавање итд.) 

3rd Part Омогућено путем решења трећих лица 

Cust  Омогућено путем подешавања (промене изворног кода) 

Rel Будућа верзија - Омогућено у следећој верзији - Навести датум 

пуштања верзије 

Not Sup Није омогућено 

 

Наручилац има право да у току анализа понуда, а пре доношња коначне одлуке, затражи 

доказивање функционалности понуђеног решења или његовог дела како би се уверио да је 

понуђено решење у складу са захтевима из Техничке спецификације. 
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2.3.1 Главна књига и аналитичко књиговодствo 

Главна књигаомогућава праћење евиденције на законом прописаним контима за све врсте 

средстава и њихове набавне вредности. 

Аналитичкo књиговодствоомогућава праћење аналитичке евиденције пословних 

партнера по броју рачуна, као и оригиналном рачуну добављача, затим датумима налога, 

документа, ДПО-а, валуте плаћања и по радним налозима. 

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1. 
Главнa књигa 

1.1 Књижење промена у текућој и протеклој пословној години  

1.2 Аутоматски обрачун курсних разлика  

1.3 Аутоматско затварање текуће пословне године и отварање 

нове 

 

1.4 Аутоматско затварање класа 5 и 6 и пренос резултата на класу 

7 

 

1.5 Поштовање свих позитивних законских прописа Републике 

Србије и компатибилност са Међународним рачуноводственим 

стандардима 

 

2. Извештаји из главне књиге 

2.1 Биланс стања  

2.2 Биланс успеха  

2.3 Бруто биланс  

2.4 Подбиланси на нивоу предузећа или нижих обрачунских 

јединица 

 

2.5 Закључни лист  

2.6 Синтетички извештаји по троцифреним контима  

2.7 Књиговодствена картица главне књиге по конту, по групи 

конта или по класи 

 

2.8 Штампа извештаја по радним и обрачунским јединицама 

предузећа 

 

2.9 Штампа извештаја по врсти књижења, по броју налога и по 

датуму књижења 

 

2.10 Дневник књижења  

3 Aналитичко књиговодство 

3.1 Формирање налога почетног стања на крају пословне године  

3.2 Могућност избора начина затварања протекле пословне 

године: по салду, по рачунима, по настанку дпо-а, по старости 

 

3.3 Могућност слања извода отворених ставки пословним 

партнерима по следећим критеријумима: по салду, по 

рачунима или по старости 
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3.4 Аутоматско затварање отворених ставки по броју рачуна, као и 

ручно затварање отворених ставки. 

 

3.5 Могућност исправке потраживања од купаца за фиксан број дана  

3.6 Могућност аутоматскогкреирања уплата за купце који се налазе 

на исправци у текућој години 

 

3.7 Аутоматско преузимање извода банака добијених у електронском 

облику (.pdf формат) 

 

3.8 Могућност рада са bar code читачима на благајни и књижење 

подизвода уз аутоматско разврставање износа уплате на 

одговарајућа конта (конто редовног дуга, конто тужбе, конто 

такси, конто камате) 

 

3.9 Могућност праћења утрошка горивапо возилима и радницима  

4 Извештаји из аналитичког књиговодства 

4.1 Списак стања за једну или више врста пословних партнера: 

- са укупним прометом на конту аналитике и са салдима 

- са почетним стањем или без почетног стања 

- за један или више конта 

 

4.2 Списакдневних књижења, промет по налогу или по групи налога  

4.3 Извод отворених ставки 

- појединачно за одређеног пословног партнера 

- групно по контима и пословним патрнерима 

 

4.4 Отворене ставке по делатностима и доспелости потраживања за 

одговарајућификсан број дана или предефинисани број дана 

(нпр. 30, 60, 90, 180) 

 

4.5 Картица купацаса приказом отворених и затворених аванса  

4.6 Картица аналитике по врсти салда (редовно задужење, са 

каматама, утужени пословни партнери) 

 

4.7 Књиговодствена картица и стање пословног партнера по свим 

контима 

 

4.8 Опомена за слање пословном партнеру  

4.9 Тужба за слање пословном партнеру  

4.10 Дневник књижења аналитичког књиговодства  

4.11 Преглед дневних књижења из осталих делова ИС  

4.12 Преглед и штампа појединачног налога за књижење  

4.13 Списак непрокњижених докумената  
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2.3.2 Благајничко пословање 

Благајничко пословање подразумева аутоматизацију свакодневног рада једне или више 

благајни које могу бити на различитим локацијама у односу на локацију предузећа. 

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1 Аутоматско формирање налога благајне као почетно стање 

благајне у новој години 

 

2 Евидентирање благајне по врсти: динарска, девизна, порто 

благајнама, итд. 

 

3 Аутоматизација свакодневног рада благајне уз коришћење bar 

code  читача за наплату рачуна 

 

4 Преглед и штампа налога наплате и исплате  

5 Издавање признанице о извршеном плаћању 

 

 

6 Немогућност измене и брисања признанице о извршеном 

плаћању и налога наплате и исплате који су већ одштампани 

 

7 Списак примљених чекова грађана разврстаних по банкама  

8 Списак слип-ова разврстаних по банкама  

9 Штампа дневника благајне са потребним додацима  

10 Аутоматско формирање налога за аналитичко књиговодство и 

главну књигу по закључењу дневног рада благајне 

 

11 Извештаји о наплати по благајнама 
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2.3.3 Фактурисање 

Фактурисањеобухвата креирање и штампу фактура за продате производе илиуслуге 

пружене пословним партнерима. 

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1 Формирање ценовника производа и услуга, каталога 

производа и услуга и номенклатуре производа и услуга на 

основу којих се врши фактурисање 

 

2 Могућност уноса цене за производ и услугу за коју не постоји 

цена у ценовнику 

 

3 Могућност уписа произвољног текста на фактури  

4 Дефинисање правила контирања од стране корисника ИС  

5 Аутоматско контирање сваке фактуре у тренутку књижења  

6 Фактурисање без ПДВ-а  

7 Интерно фактурисањe  

8 Креирање предрачуна  

9 Трансформација предрачуна у авансни рачун или 

коначнирачун. 

 

10 Затварање више аванса једним коначним рачуном  

11 Затварање једног аванса већим бројем рачуна  

12 Могућност аутоматског слања фактуре емаил-ом  

13 Креирање књижног одобрења које се књижи у тренутку 

добијеног одобрења 

 

14 Преглед нереализованих књижних одобрења  

15 Аутоматско формирања књиге излазних рачуна   

16 Формирање почетног стања за нереализована књижна 

одобрења у протеклој години 
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2.3.4 Финансијска оператива 

Финансијска оперативатреба да обухвати евиденцију и преглед финансијских обавеза, 

њиховог плаћања и књижење промена. 

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1 Аутоматско формирање нове године са улазним рачунима из нове 

године и затварањепретходне године 

 

2 Аутоматско формирање књиге улазних рачуна  

3 Аутоматско формирање налога за плаћање помоћу везе са е-

банкингом 

 

 

4 Евидентирање улазних рачуна, њихова ликвидатура, 

вирманисање и предлози за плаћање на основу старости, или по 

дпо-у, или по висини дуга 

 

5 Евиденција припремљених и плаћених рачуна  

6 Могућностодабира броја текућег рачуна са којег ће се вршити 

плаћање, као и броја текућег рачуна добављача на који ће се 

извршити плаћање 

 

7 Аутоматско књижење плаћених рачуна  

8 Аутоматско постављање статуса неприпремљен за рачуне који 

нису успешно прошли процес плаћања 

 

9 Аутоматски пренос рачуна у аналитичко књиговодство по 

кориснички дефинисаним правилима контирања 

 

10 Књига улазног ПДВ-a мора садржати:  

- основице и ПДВ по вишој, 

- основице и ПДВ по нижој стопи, и 

- основице ослобођене ПДВ-а са и без права на одбитак  
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2.3.5 Основна средства 

У оквиру овог процеса врши се евидентирање набавке основних средстава и њихово 

књижење, обрачун амортизације и попис основних средстава. 

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1 Припрема за попис основних средстава кроз креирање 

пописних листа по деловима предузећа, канцеларијама и сл. 

 

2 Књижење вишкова, мањкова, расхода и продаје основних 

средстава, евиденција резидуалне вредности 

 

3 Аналитичке картице основних средстава где се она књиже  

4 Обрада набављених средстава у текућoj години  

5 Обрачун амортизације – књиговодствене и пореске   

6 Аутоматско креирање налога за главну књигу из евиденције 

основних средстава 

 

7 Искњижење расходованих и отуђених основних средстава на 

крају године и архивирање обрачуна амортизације 

 

8 Инвентарне листе  

9 Извештаји за све финансијске обрасце  

2.3.6 Материјално и робно књиговодство 

Подршка овом процесу треба да омогући евиденцију стања магацина по групама материјала 

и робе на нивоу предузећa, као и по појединачним магацинима. 

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1 Праћење материјала и робе по контима главне књиге  

2 Картица по материјалу, рачунополагачу, по конту, по налогу  

3 Могућност вођења материјалног књиговодства по стварним 

набавним ценама на улазу и по просечним набавним ценама на 

излазу 

 

4 Могућност вођења робног књиговодства по планским, 

набавним, велепродајним и малопродајним ценама 

 

5 Спецификација лагер листе по магацину  

6 Аутоматско формирање пописних листа  

7 Књижење пописа, утврђивање вишкова и мањкова на попису, 

књижење података за расход или отпис 

 

8 Могућност праћења трошкова материјалног књиговодства по 

местима трошка, радном налогу и  објекту трошка.  

 

9 Могућност пријема материјала без вредностии издавање 

материјала без вредности у материјалном књиговодству 

 

10 Аутоматско додељивање вредности материјала на улазу за сва 

документа која су изашла без вредности, а након ликвидирања 

улаза са вредношћу 

 

11 Обухватање магацинског пословања где се средства воде по 

врсти и количини без вредности 

 

12 Аутоматско креирање налога почетног стања по магацину и 

материјалу на крају пословне године 

 

13 Требовање материјала по радном налогу, као и повраћај 

материјала. 

 

14 Праћење залиха по минималним и максималним количинама  
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15 Праћење залиха на нивоу наручивања  

16 Омогућена директна везаматеријалног и робног књиговодства 

са набавком, јавном набавком и наруџбеницом. 

 

 

2.3.7 Обрачун камата 

Решење треба да омогући аутоматски обрачун камате за комуналне услуге, књижење,  

приказ обрачунатог износа на рачуну креираном у оквиру билинг система, итд. 

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1 Обрачун камате се врши за дефинисани период по месечној 

или годишњој каматној стопи 

 

2 Камата се аутоматски књижи у аналитичком књиговодству  

3 Камата се приказује на рачуну креираном у оквиру билинг 

система 

 

4 Каматни лист се памти за сваки обрачун и као такав може да 

се штампа са свим ставкама које су учествовале у обрачуну у 

периоду издавања рачуна 

 

5 Могућност обрачуна камате као затезне законске камате 

конфорном и пропорционалном методом 

 

6 Могућност обрачуна камате као уговорене камате која није 

законска 

 

7 У случају обрачуна камате ван билинг система, камата треба 

да се обрачунава аутоматски на нивоу конта за све пословне 

партнере или на нивоу конта за једног пословног партнера или 

ручним уносом параметара за обрачун камате као провера 

добављачеве камате 

 

8 Могућност обрачуна камате по старости, на бази затворених 

или на бази отворених рачуна 

 

 

2.3.8 Обрачун зарада и кадровска евиденција 

Евиденцијa обрачуна зарада повезанa је са главном књигом и аналитичким књиговодством, 

као и кадровском евиденцијом која омогућаваевиденцију радника. 

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1. Обрачун зарада 

1.1 Аутоматско контирање обрачунатих зарада и осталих примања 

радника 

 

1.2 Аутоматско формирање вирмана за плаћање и повезивање са 

електронским плаћањем након обрачунате зараде.  

 

1.3 Евиденција и ажурирање матичних података запослених  

1.4 Евиденција и ажурирање банковних рачуна запослених  

 Евиденција и ажурирање накнада запослених  

1.5 Евиденција и ажурирање обустава  

1.6 Обрачун зарада запослених по бодовној листи, по уговореним 

износима, по сатници и сл. 

 

1.7 Обрачун зарада и свих везаних принадлежности, пореза у 

складу са различитим категоријама примања (редован рад, 

прековремени, рад за време празника, ноћни рад, боловање и 

сл.), као и исплате у складу са другим специфичностима 

(фиксне накнаде, рад на време (по сату) и сл.) 
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1.8 Испис платне листе на А3 и А4 формату папира  

1.9 Штампа исплатних листића с налозима банци и попис по 

банкама. 

 

1.10 Преглед доприноса из и на зараду 

Прегледи по врсти примања, по врсти дохотка, по накнадама и 

обуставама,по локацијама 

 

1.11 Обрачун зарада мора бити у складу са позитивиним законским 

прописима. 

 

1.12 Аутоматско попуњавање ППП пријаве, М4 образаца и свих 

осталих законом прописаних образаца (ППx, ОДx ), као и 

свихрешењаза запослене 

 

1.13 ППП образац у законски прописаној форми и његово снимање 

у електронској форми 

 

1.14 Извештајипо запосленом, радној јединици и сл.  

2. Кадровска евиденција 

2.1 Кадровска евиденција треба да садржи следеће податке о 

запосленом: ЈМБГ радника, радни стаж пре доласка у 

предузеће, радни стаж у предузећу, стручна спрема, назив 

радног места, захтевана стручна спрема, опис радног места, 

податке о годишњем одмору, и сви остали потребни подаци. 

 

2.2 Вођење досијеа радника (историјат свих промена). Промене 

могу бити: промена презимена, премештај на друго радно 

место, промена коефицијента, промена стручне спреме, 

промена организационе јединице, одлазак из фирме, решење 

о годишњем одмору, решење о неплаћеном одсуству, решење 

о плаћеном одсуству, итд. 

 

2.3 Вођење деловодника предмета  

 

2.3.9 Јавне набавке 

Јавне набавке кроз евиденцију јавних набавки и тендера треба да омогућe 

праћењереализације у циљу спречавањаодступањa одпредвиђеног оквира набавке. 

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1 Евиденција плана јавних набавки   

2 Евиденција тендера  

3 Могућност повезивања плана набавке, тендера и добављача 

кроз наруџбеницу у сврху праћења реализације тендера и 

спречавања одступања од предвиђеног оквира набавке 

 

4 Преглед набавки по добављачу  

5 Преглед реализације плана набавке процентуално  

6 Преглед реализације тендера процентуално  

7 Преглед нереализованих наруџбеница, преглед делимично 

затворених, и слични прегледи 
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2.3.10 Пореско књиговодство 

У складу са законом о порезу на додатну вредност (ПДВ) и подзаконским прописимаврши се 

евидентирање пореских обавеза за период. 

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1 На крају године архивирати претходну годину и формирати 

ставке за нову годину 

 

2 Пореска евиденција треба да садржи следеће елементе: 

- опорезиви промет без ПДВ-а 

- промет ослобођен плаћања пореза без права на порески 

одбитак 

- промет ослобођен плаћања са правом на порески одбитак 

- пореске обавезе и порез за повраћај 

 

3 Књига улазних рачуна  

4 Књига излазних рачуна   

5 Затварање пореске евиденције по сваком обрачуну пореза за 

период обрачуна 

 

6 Аутоматско попуњавање пореске пријаве за порез на додату 

вредност (ПППДВ) и креирање XML фајла за пореску пријаву 
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2.3.11 Обрачун и наплата комуналних услуга 

Обрачун и наплатa комуналних услуга подразумева обрачун и наплату: воде, канализације, 

гаса, чишћења пословног и стамбеног простора, одржавање пословног и стамбеног 

простора, изношење смећа и сличних комуналних услуга.  

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1 Основни захтеви 

2 Аутоматско креирање картице потрошача  

3 Вођење евиденције о потрошачима комуналних услуга  

4 Могућност категорисањапотрошача (домаћинства, зграде са 

становима, скупштине станара,правна лица, јавне институције 

итд.) 

 

5 Могућност дефинисања различитих група мерних места и 

потрошача од стране корисника ИС 

 

6 Могућност добијања различитих извештаја по кориснички 

дефинисаним групама мерних места и потрошача 

 

7 Могућност дефинисања различитихправила контирања по 

категоријама потрошача 

 

8 Могућност повезивања потрошача са једним или више мерних 

уређаја (водомера или плиномера) исте или различите 

категорије или тарифне групе 

 

9 Могућност везивања мерних места за физичку топологију  

10 Вођењеевиденције о мерном уређају (водомеру или 

плиномеру) кроз следеће атрибуте: локација уградње, датум 

уградње, профил, произвођач, датум баждарења, остали 

датуми уградње по потрошним местима и слично 

 

11 Генерисање месечних рачуна за комуналне услуге са bar code-

ом 

 

12 Аутоматизација групног обрачуна и књижења – по зонама, али 

и појединачно на бази предефинисаних критеријума 

поставлјених од стране корисника система 

 

13 Могућност збирног фактурисања за сва мерних места која су у 

власништву истог потрошача 

 

14 Аутоматски обрачун субвенције за рачуне који су измирени на 

дан валуте 

 

15 Аутоматски обрачун камате који се приписује и приказује на 

рачуну за комуналне услуге 

 

16 Могућност изузимања одређених потрошача из обрачуна 

камате 

 

17 Припрема, чување и штампакаматних листова са свим 

детаљима обрачуна 

 

18 Могућност праћење уплата на дневном нивоу и извештаји о 

њиховој структури 

 

19 Аутоматско раздужење наплаћених и ненаплаћених рачуна на 

терену  

 

20 Неограничен број понављања обрачуна у сврху тестирања 

резултата обрачуна 
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21 Могућност дефинисања статуса мерних места  

- Активно  

- Неактивирано 

- Искључено 

- Неактивно 

- Расходовано итд. 

 

22 Могућност избора мерних места са одређеним статусом која ће 

ићи у попис 

 

23 Могућност уноса очитаних стања на водомеру/плиномеру 

путем преносивог рачунара (hand-held) или таблет уређаја на 

терену 

 

24 Могућност инкасаната да самостално дефинишу своје 

читалачке руте тј. ходограме 

 

25 Могућност уноса и поређења стања мерача из различитих 

система: 

- Даљинско очитавање мерача 

- Очитавање употребом преносивог рачунара (таблет, hand-

held) 

- Пријава стања путем web сајта од стране потрошача 

Пријава стања телефоном од стране потрошача 

 

26 Могућност дефинисања, активирања и деактивирања услуге 

која ће се обрачунати у следећем обрачунском периоду:  

- Вода – могућност дефинисања граничних количина воде 

са различитим ценама, могућност дефинисања 

граничних количина по броју чланова домаћинства 

- Гас 

- Изношење смећа 

- Отпадне воде –могућност дефинисања коефицијента 

губитка воде у процесу производње 

- Накнада за захваћену воду 

- Накнада за испуштену воду 

- Пречишћавање отпадних вода 

- Одржавање стамбеног простора 

- Чишћење стамбеног простора 

- Осигурање имовине 

- Контрола исправности водомера/плиномера 

- Појединачне услуге итд. 

 

27 Могућност дефинисања различитих аларма везаних за стања 

мерача за олакшан рад крајњег корисника ИС 

 

 ГИС функционалности  

28 Подршка за јавно доступне некомерцијалне ГИС мапе у оквиру 

дела ИС за обрачун и наплату комуналних услуга 

 

29 Самостално креирање тематских мапа од стране корисника ИС 

по произвољим доступним критеријумима попут: утрошка 

флуида – воде и гаса – у одређеном периоду, типова мерних 

места, статуса мерних места, старости мерних уређаја, 

индикатора очитавања на попису, висине дуга, и слично 

 

30 Коришћење тематских мапа у циљу подршке менаџменту за 

креирање радних налога за поновни попис стања мерача, 

замену мерача, ванредну контролу рада инкасанта, и слично 

 

31 Могућност избора начина приказа опсега за изабрани тип 

податка 

 

32 Могућност приказа руте и времена кретања инкасаната у  

циљу креирања оптималних ходограма 

 

 Обрачун воде и канализације 

33 Могућност обрачуна утрошка воде по следећим принципима: 

- Самостална мерила 

- Мерно место има свој водомер 

- Мерно место има паушалну потрошњу 
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- Паушална потрошња по броју чланова 

- Паушална потрошња по броју чланова и броју месеци за 

обрачун 

- Секундарна мерила 

- Главно мерило које добија рачун 

- Главно мерило које не добија рачун 

- Контролно мерило у згради код којег се пријављује стање 

- Контролно мерило у згради код ког се пријављује утрошак 

- Обрачун по броју чланова 

- Обрачун по проценту 

- Секундарни паушалац 

- Комбиновано главно мерило (два сата) 

34 Могућност самосталног дефинисања врста просека за 

издавање аконтација када мераче није могуће очитати или за 

аларме у процесу уноса очитаног стања (летњи просек, зимски 

просек, ручни просек...) 

 

35 Могућност коришћењa броја цифара како би се приликом 

уноса стања аутоматски окренуо бројач сата без интервенције 

оператера 

 

 Обрачун гаса 

36 Обрачун гаса подразумева дистрибуцијуи трговину природним 

гасом 

 

37 Могућност да дистрибутер од различитих добављача на 

различитим местима добија природни гас 

 

38 Могућност класификациje и праћењa основних карактеристика 

дистрибутивног гасоводног система 

 

39 Могућностформирањa мреже мерно регулационих станица 

према њиховој намени: ГМРС, МРС, КМРС 

 

40 Свођење вредности очитаних количина на КМРСна стандардне 

услове у циљу праћења процента очитаности, евентуалних 

губитака, и правовремено реаговање на исте 

 

41 Могућност вођењаевиденције о прикључцима на бази њихових 

карактеристика попут: 

Типови прикључака (типски, индивидуални, групни) 

 Статуси прикључака (активни, неактивни, искључени, 

искључени на захтев купца, расходовани, у припреми итд.) 

 Класификација по ИМИСУ (топлане, индустрија, саобраћај 

итд.) 

 Приоритетне групе (домаћинства, болнице, објекти 

водовода и канализације, итд.) 

 Величина прикључка (мали, велики)  

 Стуктура МС (Прикључци са коректором притиска, 

Прикључци са коректором температуре, По притисцима 

регулатора) 

 

42 Могућност самосталног дефинисања класификације и 

елемената које ће везивати са МС 

 

43 Могућност генерисања свих извештаја према Агенцији за 

енергетику Републике Србије 

 

44 Могућност класификације категорија и група купаца, и то: 

Категорије: 

 Категорија I – радни притисак мањи од 6 bar 

 Категорија II – место прикључења на радном притиску 

једнаком или већем од 6 bar, а мањем од 16 bar 

 Категорија III – место прикључка на радном притиску 

једнаком или већем од 16 bar 
Групе: 

 Домаћинства 

 Остали 

 Систем даљинског грејања 

 Равномерна потрошња 

 Неравномерна потрошња 

 



   ЈП Полет Пландиште 

   Страна  20/57 

 Ванвршна потрошња 

Тарифни елементи: 

 Капацитет 

 Енергент 

 Место испоруке 
Подела купаца по снабдевачима: 

 Јавно снабдевање 

 Снабдевање 

 Резервно снабдевање 

 Смеће 

45 Обрачун и наплата комуналне услуге одношења смећа 

подразумева евиденцију одношења смећа кроз обрачун и 

наплату, као и евиденцију канти и контејнера задужених код 

потрошача 

 

46 Услугаодношења смећа може бити обрачуната и наплаћена по: 

- површини стамбеног или пословног простора,  

- броју канти и контејнера задужених код потрошача 

 

47 Могућност задуживања и раздуживањапотрошача за канте и 

контејнере 

 

48 Вођење евиденције оштећених канти и контејнера  

 Call centar 

49 Call centra или потрошачки центар је део система за обрачуна 

комуналних услуга и као такав представља везу између 

потрошача и службе рекламација 

 

50 Могућност евиденције и праћења рекламација потрошача  

51 Могућност преноса рекламација ка другим службама у циљу 

формирања радних налога 

 

 

 



   ЈП Полет Пландиште 

   Страна  21/57 

 

2.3.12 Пијаца 

Потребно је обзебедити подршку за вођење евиденције једне или више пијаца кроз 

калсификацију и опис пијачних места, њихових закупаца, односно обрачун и наплату 

резервације и надрезервације пијачних места, као и осталих пијачних услуга. 

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1 Могућност вођења евиденције једне или више пијаца  

2 Могућност партиционисања пијаце  

3 Могућност шифрирања тезги  

4 Могућност поделе тезге на више продајних места  

5 Могућност дефинисања намене тезге и њена промена  

6 Могућност дефинисања цене на дневном, месечном и 

годишњем нивоу за резервацију продајног места у зависности 

од његове намене  

 

7 Могућност формирања цене за главне резервације 

(резервације првог реда), као и за надрезервације н-тог реда 

 

8 Обрачун пијачних услуга на месечном или годишњем нивоу  

9 Могућност обрачуна додатних пијачних услуга за поједина 

продајна места  

 

10 Могућност групне штампе рачуна задео пијаце, целу пијацу 

или појединачног закупца 

 

11 Могућност привременог смањења задужења за одређене 

категорије продајних места 

 

12 Могућност лицитације закупне цене продајних места  

 13 Могућност склапања уговораза једно или више продајних 

места 

 

14  Могућност различитих форми уговора у зависности од типа 

продајног места 

 

 15 Преглед слободних продајних места   

 16 Могућност праћења и забране формирања дуплих главних 

резервација  

 

 17 Могућност раскида уговора  

 18 Преглед свих закупа одређеног продајног места  

 19 Аутоматско повезивање месечног задужења са финансијским 

и пореским књиговодством, књигом излазних рачуна и 

главном књигом 

 

 20 Могућност слања обавештења закупцима о могућности 

продужетка уговора  

 

21 Могућност праћења прихода од закупа тезги у зависности од 

класификације тезге 
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2.3.13 Управљање процесима и документацијом 

Решење за управљање процесима и документацијомтреба даомогући самостално креирање 

интерних процеса, од стране корисника ИС, са или без предефинисаним распоредом 

активности, као и пратећом документацијом. 

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1 Могућност самосталногдефинисања процеса (нпр. процес 

замене мерача, поновног очитавање мерних уређаја и 

слично) 

 

2 Могућност праћења дефинисаних процеса по фазама  

3 Могућност дефинисања алармима и грешка који се јављају у 

оквиру фаза процеса 

 

4 Могућност самосталногдефинисањаи везивања неограниченог 

броја излазних докумената за процесе и њихове фазе 

 

5 Могућност категоризације докумената  

6 Могућност самосталног креирањаформе документа од стране 

корисника ИС уз помоћ нпр. Microsoft Word Template и 

сличних алата 

 

7 Могућност коришћења различитих типова докумената: 

Microsoft Word, Microsoft Excel, PDF, Microsoft PowerPoint и 

слично 

 

8 Аутоматско попуњавање креираних форми докумената са 

подацима из базе података 

 

9 Могућност групног генерисања излазне документације  

10 Могућност интеграције излазне документације са 

преносивимрачунаром и могућност њихове штампе на терену 

 

11 Могућност праћења верзија докумената  

12 Могућност архивирања докумената  

 13 Могућност претраге по садржају документа (Full – Text 

Search) 

 

 Могућност праћења реализације процеса кроз фазе у циљу 

уочавања евентуалних застоја у појединим фазама 

 

14  Могућност приступа процесима и документима у складу са 

додељеним правима-привилегијама у циљу штампе 

докумената, измене, брисања и слично 

 

 15 Могућност манипулације документом који није везан са 

процесом у ком је документ настао: 

- Праћење тока документа  

- Могућност креирања објеката припадности документа  

- Могућност додељивања неограниченог броја објеката 

припадности конкретном документу 

- Дефинисање локације објеката припадности документа 

- Додељивање различитих локација конкретном документу 
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2.3.14 Технички послови 

Подршка техничким пословима треба да повеже процесе техничких служби пружајући им 

подршку аутоматског попуњавања и праћења реализације радних налога (нпр. за уградњу 

и замену водомера и плиномера, пријаве кварова, рекламације и слично). 

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1 Радни налог мора бити повезан са евиденцијом корисника, 

требовањем и магацином, ГИС системом, базом мерача, 

сетова, регулатора 

 

 Могућност праћења процеса отворених радних налога  

2 Могућност праћења процеса затворених радних налога  

3 Могућност праћења процедуре одобрења финализације и 

имплементације радног налога 

 

4 Могућност радног налога да садржи листу потребног 

материјала за реализацију одређеног радног налога, како би 

се аутоматски генерисала наруџбеница 

 

5 Могућност дефинисања процеса који су везани за радне 

налоге, а који се односе на скидање и постављање мерача на 

мерне станице 

 

6 Могућност праћења где се мерач налазио у сваком тренутку  

7 Дефинисање унутрашње гасне инсталације  

8 Могућност креирања извештаја за рачуноводство и 

комерцијални сектор о фактурисању радних налога 

 

9 Могућност коришћења тематских мапа у циљу извештавања и 

штампе радних налога из интерног ГИС решења 

 

2.3.15 Принудна наплата потраживања 

Решење треба да омогућивођење евиденције о опоменама, опоменама пред утужење, 

тужбама, привременим искључењима, прекршајима и кривичним пријавама, вансудским 

поравнањем – репрограмима и осталим правним пословима. 

Р.б Назив захтева Одговор Понуђача 

1 Могућност формирања опомена, опомена пред утужење, 

опомена пред привремено искључење са дистрибутивне 

мреже и слично. 

 

2 Могућност самосталног дефинисања различитих типова 

опомена и њихове форме од странекорисника ИС 

 

3 Креирање опомена са различитих нивоа: по зони, подзони, 

ходограму или појединачан налог 

 

4 Могућност генерисања опомена по различитим критеријумима 

попут: распона дуга, броја неплаћених рачуна, износа дуга 

који је већи од суме н рачуна и сл. 

 

5 Могућност издвајања потрошача по разним критеријумима у 

циљу добијања детаљњијег прегледа његовог дуга, изјава, 

рекламација, индикатора очитавања 

 

6 Могућност искључивања потрошача  

7 Чување опомена за потребу поновљене штампе  

8 Анализа наплате потраживања по опоменама  

9 Могућност опомињања утужених потрошача  
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10 Могућност повезивања опомена са утужењима и привременим 

искључењима 

 

 Утужење потрошача 

11 Могућност аутоматског генерисања утужења из опомена пред 

утужење  

-  

 

12 Креирање утужења са различитих нивоа: по зони, подзони, 

ходограму или појединачан налог 

 

13 Могућност евиденције јавних извршиоца и потребних 

података о њима 

 

14 Могућност повезивања утужења са јавним извршитељима  

15 Могућност штампе потребне документације за јавног 

извршиоца (опомена, картица потрошача, извод отворених 

ставки, предлог за извршење и остало) 

 

16 Снимање документације за јавног извршиоца у pdf формату и 

њихово аутоматско слање на емаил 

 

17 Дефинисање правила контирања од стране корисника ИС за 

аутоматко књижење утужења 

 

18 Повезивање утужења са накнадно добијеним бројм ИВ-а, 

именом извршиоца, трошкова јавног извршиоца и датума 

завођења у судски регистар 

 

19 Аутоматско задуживање дужника по основу трошкова јавног 

извршиоца 

 

20 Могућност праћења уплата по основу тужбе, као и обрачун 

камате 

 

21 Могућност промене статуса утужења и креирање 

одговарајућеизлазне документације 

 

 Привремено искључење са дистрибутивне мреже 

22 Могућност издвајања дужника за искључење на основу 

одговарајућих критеријума  

 

23 Могућност дефинисања различитих разлога за искључивање 

са дистрибитивне мреже од стране корисника ИС 

 

24 Могућност дефинисања различитих врста искључења са 

дистрибитивне мреже од стране корисника ИС 

 

25 Могућност формирањарадног налога за искључење са 

дистрибутивне мреже 

 

26 Могућност уписа повратних информација добијених са терена 

приликом искључења са дистрибутивне мрежеи њихово 

везивање за радни налог за искључење (подаци са 

искључења, начин искључења, стање сата приликом 

иксључења, радник који је извршио искључење, и сл.) 

 

27 Могућност искључења појединачних мерних места у случају 

поседовања више мерних места 

 

28 Креирање налога за укључење на дистрибутивну мрежу  

29 Могућност уписа повратних информација добијених са терена 

приликом укључења на дистрибутивну мрежу и њихово 

везивање за радни налог за укључење 

 

30 Могућностаутоматског креирања кривичне пријаве након 

констатовања и евидентирања самосталног укључења на 

дистрибутивну мрежу 

 

 Прекршајне пријаве 

31 Аутоматско генерисање прекршајних пријава након 

евидентирања потрошача које није дозволило искључење са 

дистрибутивне мреже 

 

32 Аутоматско попуњавање докумената за прекршајне пријаве   
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 Кривичне пријаве 

33 Могућност аутоматског генерисања кривичне пријаве након 

регистровања самосталног прикључења на дистрибутивну 

мрежу 

 

 Вансудско поравњање – репрограм 

34 Могућност формирања, књижењаи штампе репрограма  

35 Могућност штампе каматног листа.  

36 Могућност прегледа структуре потраживања од купца који 

учествује у репрограму (редован дуг, дуг на основу камате, 

дуг на основу утужења) 

 

37 Могућност спецификације броја рата договорених приликом 

склапања репрограма 

 

38 Могућност измене датума доспећа појединих рата репрограма  

39 Могућност измене износа рата репрограма  

40 Могућност аутоматског обрачуна камате за сваку рату, као и 

могућност праћења структуре дуга који чине поједине рате 

 

41 Могућност праћења наплате по репрограму  
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3. Критеријуми за избор најповољније понуде 

Оцењивање понуда 

 

Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „ Економски 

најповољнија понуда“. 

У процесу оцењивања понуда Наручилац ће утврдити да ли је свака појединачна понуда 

исправна и одговарајућа. 

Исправна понуда је свака понуда која је благовремено предата, за коју је, на основу 

прегледа, утврђено да потпуно испуњава све квалификационе и правне завхтеве из 

Конкурсне документације. 

Прихватљива понуда је свака Исправна понуда за коју се у процесу оцењивања утврди да у 

потпуности одговара свим техничким и посебним захтевима из Конкурсне документације. 

Наручилацје дужан да у поступку доделе уговора о јавној набавци, пошто прегледа и оцени 

понуде, одбије све неисправне и неприхватљиве понуде и неће дозволити да се накнадним 

изменама, или поништавањем неслагања било која понуда учини исправном односно 

прихватљивом.  

Наручилац ће вредновати и поредити само прихватљиве понуде. При вредновању, 

Наручилац ће применити критеријуме за оцењивање из ове конкурсне документације.  

У складу са Законом о јавним набавкама, како би омогућио бољу проверу испуњености 

посебих захтева, оцењивање и/или поређење понуда, Наручилац може да затражи, од било 

ког Понуђача, да докаже захтеване функционалности (испуњеност посебних захтева за 

апликативни софтвер) демонстрацијом понуђеног решења, у року од 7 (седам) дена од дана 

отварања понуда.  

Уколико се Понуђач у наведеном року не одазове позиву за демонстрацију решења, понуда 

ће се искључити из даљег разматрања. Наручилац у овом случају не сноси никакве правне 

последице од стране Понуђача чија је понуда одбијена. 

У случају да донесе одлуку о одбијању свих понуда, Наручилац ће исту образложити у 

писаној форми посебно наводећи разлоге одбијања и Одлуку ће објавити у «Службеном 

гласнику Републике Србије».  

Ако су у понуди понуђене неуобичајено ниске цене Наручилацима право да поступи у складу 

са Законом о јавним набавкама Републике Србије. 

Подаци везани за проверу, разјашњење, евалуацију или поређење понуда и процену 

добављача неће бити дати ни Понуђачима, ни било којој другој особи која није званично 

укључена у те процедуре све док се не одабере успешан Понуђач. 

Наручилац ће одбити понуду ако има на располагању веродостојан доказ да је Понуђач 

садашњем или бившем запосленом код Наручиоца дао или обећао поклон у новчаном или 

неновчаном облику, понудио запослење или било какву другу корист, ствар или услугу чије 

се вредности могу изразити у новцу, као покушај утицања на деловање, одлучивање или на 

даљи ток поступка јавне набавке. 

Било какав покушај Понуђача или његових заступника или представника да утичу на 

Наручиоца, при евалуацији понуда или одабиру добављача, укључујући нуђење или давање 

мита, поклона или других врста уступака проузроковаће одбијање те понуде и биће 

предузете законске мере. 
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Процес оцењивања понуда је поверљив, све до момента док се не одабере најповољнија 

понуда односно најповољнији Понуђач. 

Наручилац ће као најповољнију понуду изабрати ону, за коју је у процесу оцењивања 

закључио да је исправна и прихватљива, а уједно и економски најповољнија мерено у 

складу са групом критеријума за оцењивање понуда. 

Наручилац задржава право да у року од 7 (седам) дана од дана отварања понуда позове 

Понуђача да презентује понуђено решење на живим подацима предузећа са достављене 

референтне листе, како би се могла утврдити веродостојност достављених података и 

квалитет решења. Уколико се демонстрацијом не докажу захтеване функционалности, 

Понуђач ће добити 0 (нула) пондера за квалитет решења. 
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Критеријуми за оцењивање 

Критеријуми за оцењивање понуда су: 

Критеријуми Nivo 1 Nivo 2 

Квалитет решења 
- испуњеност техничких захтева 30 

50 
- испуњеност посебних захтева 70 

Пословни 

капацитет 

- референце фирме 60 
30 

- стручни тим 40 

Комерцијални 

услови 

- укупна цена решења 70 
20 

- цена одржавања 30 

 

Максимални број бодова које једна понуда може да има је 100. Сваком критеријуму су 

додељени пондери. Критеријуми имаjу подкритеријуме који су пондерисани и којима се 

додељује оцена од 0 до 100. Коначна оцена добија се применом математичких формула. 

 

Математичке формуле за вредновање: 

 

Оцена на нивоу 1 = ∑(Max број поена на нивоу 1 * Оцена елемента / 100) 

Оцена на нивоу 2 = ∑(Max број поена на нивоу 2 * Оцена на нивоу 1 / 100) 

 

Резултат формуле ће бити заокружен на број бодова без децимала по принципу од 0,01 до 

0,50 заокружује се на 0 бодова; од 0,51 до 0,99 заокружује се на 1 бод. 

 

 

Испуњеност технички и посебних захтева 

 

Ocena = (D / Dmax) * 100 

D - број испуњених захтева 

Dmax  - број задатих захтева 
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Стручни тим Понуђача 

 

Број извршилаца: број људи сертификованих за имплементацију информационог система + 

број људи са искуством на увођењу информационог система. 

 

100  – број извршилаца: више од 6 

75  – број извршилаца: 5-6 

50  – број извршилаца: 3-4 

25 – број извршилаца: 2 

 

Референце Понуђача 

 

Ocena = 100*R / Rmax  

 

Rmax – број референци код Понуђача са највећим бројем референци 

R – број референци из понуде (узимају се само референце од компанија из исте делатности 

као што је компанија Наручица) 

 

У случају конзорционог наступа или наступа са подизвођачима узимају се само заједничке 

референце имплементације интегрисаног информационог система који је предмет ове 

набавке.  

 

 

Укупна цена решења 

 

У укупну цену решења улази следеће: 

1. Вредност лиценци; 

2. Вредност имплементације софтвера; 

3. Вредност консалтинга приликом увођења софтвера; 

4. Вредност обуке запослених; 

5. Вредност одржавања у гарантном року; 

6. Вредност увоза података из постојећих база података 

 

Ocena =  100 * Cmin / C 

 

Cmin – најмања вредност укупне цене решења у свим понудама 

C – укупна цена решења из понуде 

 

Цена одржавања 

 

Цена одржавања решења у периоду од 1 годинe после истека гарантног рока; 

 

Ocena =  100 * Omin / O 

Omin – најмања цена одржавања у свим понудама (понуде у којима је цена одржавања у 

периоду од 1 годинe већа од 25% од укупне цене понуђеног решења неће се бодовати); 

O – цена одржавања у периоду од 1 годинe из понуде 

 

 

У случају да Понуђачи у коначном збиру остваре исти број бодова, Наручилац има право да 

о најповољнијем Понуђачу одлучи на основу листе референци коју је Понуђач доставио уз 

тендерску документацију. 
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4. Упутство како се доказује испуњеност услова из 

конкурсне документације 

 

ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ за учешће поступку јавне набавке из члана из члана 75. 

 

 

Понуђач мора да докаже да испуњава Законом прописане обавезне услове и то: 

 

1. Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар; 

2. Да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривична дела против привреде, 

кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 

кривично дело преваре; 

3. Да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији;  

4. Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 

запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да немају забрану 

обављања делатности која је на снази у време подношења понуде; 

 

Доказ о испуњености Обавезних услова је Изјава о испуњености Обавезних услова из члана 

75. став 1. и 2. Закона о јавним набавкама, која је саставни део Конкурсне документације. 

 

 

ДОДАТНИ УСЛОВИ у поступку јавне набавке из члана 76. 

 

Услов: да располаже неопходним финансијским капацитетом, тј. да у периоду од 

01.01.2016. г. до 31.08.2016. г., није био неликвидан дуже од 7(седам) дана. 

 

Доказ: 

Потврда о броју дана неликвидности издата од стране Народне банке Србије, са податаком 

да у периоду од 01.01.2016. г. до 31.08.2016 године извршилац услуга није био неликвидан 

дуже од 7 (седам) дана, као доказ да Понуђач располаже неопходним финансијским 

капацитетом. 

 

 

Услов: да располаже неопходним пословним капацитетом, и то: 

- Извршилац услуга мора да буде произвођач софтвера или да је ауторизован за 

испоруку, измену изворног кода и одржавање софтвера од стране произвођача 

софтвера.  

- Да је имплементирао информациони система са захтеваним функционалностима, у 

компанијијама које су из исте делатности као што је компанија Полет. 

 

Доказ: 

- Ауторизација произвођача понуђеног софтверског решења којом потврђује да је Понуђач 

овлашћен за испоруку, одржавање и измене изворног кода софтвера. Ауторизација мора 

да гласи на име Понуђача који доставља понуду за услуге које су предмет јавне набавке 

и да је насловљена на Наручиоца. 
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- Референтна листа Понуђачатреба да садржи све податке о испорученим и 

имплементираним апликативним софтверима cа захтеваним функционалностима, назив 

крајњег корисника решењакојем је софтвер испоручен и имплементиран, назив сoфтвeрa 

кojи je испoручeн, и подаци о контакт особи са бројем телефона. 

- За позиције из референтне листе за које нису достављене потврде крајњих корисника 

неће бити признате Понуђачу као референца. 

 

 

Услов: да располаже неопходним кадровским капацитетом и то:   

 

- радници именовани зa имплeмeнтaциjу информационог система oд стрaнe Понуђача 

мoрajу дa имajу прeтходнo искуствo у рeaлизaциjи бaр jeднoг прojeктa увођења 

информационог система у компанији која јеиз исте делатности као што је компанија 

Полет. 

 

Доказ: 

- Изјаве радника у слободној форми потписане под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу (не мора да буде оверена у суду) да имају минимум један прojeкат 

имплeмeнтaциje понуђеног решења у компанији која је из исте делатности као што је 

компанија Полет. 

- Фотокопија сертификата којом се доказује да је радник оспособљен за имплементацију 

информационог система oд стрaнe Прoизвoђaчa софтвера.  

- Копије обрасца М-1/2 или М-3A, М/А или уговора о ангажовању 
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5. Упутство Понуђачима како да сачине понуду 

 

ПОДАЦИ О ЈЕЗИКУ НА КОЈЕМ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САСТАВЉЕНА 

 

Понуда мора бити сачињена на српском језику. Уколико је одређени документ на страном 

језику, понуђач је дужан да поред документа на страном језику достави и превод тог 

документа на српски језик, оверен од стране овлашћеног судског преводиоца. 

 

НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА И ОТВАРАЊЕ ПОНУДА 

 

Заинтересовани понуђачи могу преузети позив и конкурсну документацију на интернет 

страници  наручиоца www.polet.org.rs или  на Порталу јавних набавки, www.portal.ujn.gov.rs. 

           Конкурсном документацијом ближе су одређени услови за учешће у поступку, као и 

начин доказивања испуњености услова.  

Увид  у конкурсну документацију као и преузимање исте може се извршити и лично  у 

просторијама наручиоца Јп “Полет“ Пландиште, улица Обилићева бр.15, Пландиште, сваког 

радног дана од 08,00 часова до 14,00 часова а последњег дана до истека рока за 

подношење понуда. 

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште у затвореној коверти или 

кутији, затвореној на начин да се приликом отварања понуда може са сигурношћу утврдити 

да се први пут отвара. 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача, као и контакт 

особу и контакт телефон (пожељно је навести и e- mail адресу). 

Достављање понуде електронским путем није дозвољено. 

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

ради о групи понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

  Понуду доставити непосредно (на наведену адресу на писарници ЈП „Полет“ 

Пландиште) или путем поште на адресу: ЈП „Полет“ Пландиште, Обилићева 15, 26360 

Пландиште са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку Унапређење и централизација база 

података постојећег ИС ЈП Полет Пландиште ЈНМВ бр 03/2016 - НЕ ОТВАРАТИ”. 

 Понуда се сматра благовременом уколико је примљена од стране наручиоца до 04.10.2016. до 

11 часова.  

Наручилац ће, по пријему одређене понуде, на коверти, односно кутији у којој се понуда 

налази, обележити време пријема и евидентирати број и датум понуде према редоследу 

приспећа.  

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у 

позиву за подношење. Понуда која буде приспела по истеку датума и сата одређених у позиву 

сматраће се неблаговременом, а наручилац ће је по окончању поступка отварања понуда 

вратити неотворену на адресу понуђача са назнаком ''неблаговремена''. 

Од понуђача се очекује да проучи конкурсну документацију, укључујући све 

прилоге , инструкције, форме, услове и спецификације. 

Понуду чине образац понуде и остали припадајући обрасци као и сва тражена 

документација. Понуда мора бити у целини припремљена и достављена у складу са позивом 

и конкурсном документацијом.  

 Понуда се саставља тако што понуђач уписује тражене податке, читко неизбрисивим 

мастилом (тако да се недвосмислено може утврдити садржај истог) у обрасце и изјаве, у 

модел уговора који су саставни део конкурсне документације и доставља са потребним 

доказима. 
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Сва обавештења везана за предметну јавну набавку (обавештење о продужењу рока за 

подношење понуда, обавештење о изменама и допунама конкурсне документације, 

обавештење о додатним информацијама, појашњењима или одговорима на питања понуђача 

и сл.), Наручилац ће благовремено објавити на Порталу јавних набавки и на својој интернет 

страници. 

 

2а)  ПОНУДА МОРА ДА САДРЖИ: 

- Доказе о испуњености услова за учешће у овој јавној набавци из чл. 75. и 76. Закона, 

наведене и описане у поглављу IV ове конкурсне документације ,,Услови за учешће у 

поступку јавне набавке из чл. 75. и 76. Закона и упутство како се доказује 

испуњеност тих услова“. 

- Образац понуде - попуњен, потписан и печатом оверен; 

- Образац структуре цене - попуњен, потписан и печатом оверен;  

- Споразум о заједничком наступању - доставља се само у случају подношења 

заједничке понуде; 

- Образац изјаве о независној понуди (поглавље IX - oбразац 4.) - попуњен, потписан и 

печатом оверен; 

- Образац изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 1. Закона, (поглавље X - 

oбразац 5.) - попуњен, потписан и печатом оверен; 

- Oбразац изјаве о поштовању обавеза из чл. 75. став 2 Закона, (поглавље XI - oбразац 

6.) - попуњен, потписан и печатом оверен; 

- Изјаву о праву интелектуалне својине; 

- Референтну листу; 

- Потврду корисника; 

- Изјаву о кадровском капацитету; 

- Модел уговора - попуњен, потписан и печатом оверен. 

 

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се определи да 

обрасце дате у конкурсној документацији потписују и печатом оверавају сви понуђачи из 

групе понуђача или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће 

потписивати и печатом  оверавати обрасце дате у конкурсној документацији, изузев Изјаве о 

независној понуди и Изјаве о поштовању обавеза из члана 75. став 2. Закона, које морају 

бити потписане и оверене печатом од стране сваког понуђача из групе понуђача. У случају 

да се понуђачи определе да један понуђач из групе потписује и печатом оверава обрасце 

дате у конкурсној документацији (изузев поменутих изјава), наведено треба дефинисати 

споразумом којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на 

извршење јавне набавке, а који чини саставни део заједничке понуде сагласно чл. 81. 

Закона. 

НАПОМЕНА: обрасци дати у овој конкурсној документацији су дати у форми за потписивање 

од стране подносиоца понуде понуђача који даје самосталну понуду са или без подизвођача 

или носиоца заједничке понуде. 

Уколико је неопходно да понуђач исправи грешке које је направио приликом састављања 

понуде и попуњавања образаца из конкурсне документације, дужан је да исту избели, 

правилно попуни, а након тога поред исправљеног дела понуде стави потпис одговорног 

лица понуђача и изврши оверу печатом, с тим да ће у случају подношења заједничке понуде 

потпис и оверу печатом извршити  овлашћени члан групе понуђача-односно његово 

овлашћено лице. 

Понуђач не сме да шара, прецртава или да на неки други начин осим описаног, мења уписан

е податке. 

Понуђач не сме да својевољно уписује, дописује податке и било који други текст у обрасцим

а који су саставни део конкурсне документације, осим ако то није изричито дозвољено. 
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2б)  МЕСТО, ВРЕМЕ И НАЧИН ОТВАРАЊА ПОНУДА 

 

Понуде ће се јавно отварати у дану истека рока за достављање понуда, односно  дана 

04.10.2016. године, у просторијама ЈП „Полет“ Пландиште, Обилићева 15, Пландиште, у 

12,00 часова.   

  Јавном отварању понуда могу присуствовати сва заинтересована лица. 

  У поступку отварања понуда могу активно учествовати само овлашћени представници 

понуђача. Овлашћени представници понуђача у обавези су да пре почетка поступка јавног 

отварања понуда уредно предају Комисији за јавне набавке пуномоћје (овлашћење) за 

учешће у поступку отварања понуда. Пуномоћје треба да је издато на меморандуму 

понуђача, оверено печатом и потписом овлашћеног лица. Број пуномоћја и име представника 

понуђача се уписује у Записник о отварању понуда, а који ће потписати записник и преузети 

примерак истог. 

          Представник понуђача који учествује у поступку отварања понуда има право да 

приликом отварања понуда изврши увид у податке који се уносе у записник о отварању 

понуда. 

          Понуђачима који нису учествовали у поступку отварања понуда Наручилац је дужан 

да достави записник у року од три дана од дана отварања понуда.   

 

ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 

 

Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 

НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 

 

У року за подношење понуде, а у складу са чл. 87. став 6 Закона, понуђач може да измени, 

допуни или опозове своју понуду на исти начин на који је поднео и саму понуду - 

непосредно или путем поште у затвореној коверти или кутији. 

Измене и допуне понуде се врше на тај начин што понуђач подноси наручиоцу измењене 

и/или допуњене документе, обрасце или друге делове понуде, а из ове конкурсне 

документације и у складу са истом, уз пратећи допис, потписан и печатиран од стране 

овлашћеног лица понуђача у коме су измене и/или допуне образложене.  

Опозив понуде понуђач врши тако што наручиоцу подноси непосредно или путем поште, у 

затвореној коверти, документ у коме јасно наводи да опозива поднету понуду, а који је 

потписан и печатиран од стране овлашћеног лица понуђача. 

Измену, допуну или опозив понуде треба доставити на адресу:  ЈП „Полет“ Пландиште, 

Обилићева 15, 26360 Пландиште са назнаком: 

„ИЗМЕНА / ДОПУНА / ОПОЗИВ / ИЗМЕНА И ДОПУНА - ПОНУДЕ ЗА ЈАВНУ НАБАВКУ  

УНАПРЕЂЕЊЕ И ЦЕНТРАЛИЗАЦИЈА БАЗА ПОДАТАКА ПОСТОЈЕЋЕГ ИС ЈП ПОЛЕТ 

ПЛАНДИШТЕ, ЈНМВ БР 03/2016 НЕ ОТВАРАТИ” 

На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да понуду 

подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи понуђача и 

навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 

По истеку рока за подношење понуда понуђач не може да повуче, нити да мења нити да 

допуњује своју понуду. 

 

 УЧЕСТВОВАЊЕ У ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ ИЛИ КАО ПОДИЗВОЂАЧ  

 

Понуђач може да поднесе само једну понуду. 

Понуђач који је самостално поднео понуду не може истовремено да учествује у заједничкој 

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

У Обрасцу понуде, понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли подноси 

понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
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ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 

 

Учешће са подизвођачем мора у потпуности бити у складу са чланом 80. Закона. 

Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде, наведе да 

понуду подноси са подизвођачем, проценат укупне вредности набавке који ће поверити 

подизвођачу,  а који не може бити већи од 50%, као и део предмета набавке који ће 

извршити преко подизвођача.  

Уколико уговор о јавној набавци буде закључен између наручиоца и понуђача који подноси 

понуду са подизвођачем, тај подизвођач ће бити наведен и у уговору о јавној набавци. 

Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова из чл. 75. став 1 

до 4 на начин одређен чл. 77 Закона, у складу са Упутством како се доказује испуњеност 

услова. 

Понуђач у потпуности одговара наручиоцу за извршење обавеза из поступка јавне набавке, 

односно извршење уговорних обавеза, без обзира на број подизвођача.  

Понуђач је дужан да наручиоцу, на његов захтев, омогући приступ код подизвођача, ради 

утврђивања испуњености тражених услова. 

 

ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 

 

Понуду може поднети група понуђача. 

Учешће са заједничком понудом мора у потпуности бити у складу са чланом 81. Закона. 

Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде је споразум којим 

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

који обавезно садржи податке из члана 81. ст. 4. тач. 1) до 6) Закона и то податке о:  

• члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред наручиоцем, као и потписати и оверити све обрасце и 

модел уговора из конкурсне документације који се односе на заједничку понуду, 

• понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор,  

• понуђачу који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења,  

• понуђачу који ће издати рачун,  

• рачуну на који ће бити извршено плаћање,  

• обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора. 

 

Група понуђача је дужна да достави све доказе о испуњености услова који су наведени у 

поглављу IV ове конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује 

испуњеност услова. 

Сваки понуђач из групе мора да испуни обавезне услове из чл. 75. став 1 до 4 Закона, на 

начин одређен чл. 77. Закона и овом конкурасном документацијом а додатне услове из чл. 

76. Закона испуњавају заједно. 

Понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према наручиоцу.  

Задруга може поднети понуду самостално, у своје име, а за рачун задругара или заједничку 

понуду у име задругара. 

Ако задруга подноси понуду у своје име за обавезе из поступка јавне набавке и уговора о 

јавној набавци одговара задруга и задругари у складу са законом. 

Ако задруга подноси заједничку понуду у име задругара за обавезе из поступка јавне 

набавке и уговора о јавној набавци неограничено солидарно одговарају задругари. 
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ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА  

 

Цене у понуди морају бити исказане у динарима, са и без пореза на додату вредност, са 

урачунатим свим трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с 

тим да ће се за оцену понуде узимати у обзир цена без пореза на додату вредност. 

У цене треба да буду укључени сви везани трошкови који настају и који могу настати током 

извршења уговорних обавеза по основу ове јавне набавке (трошкови извођења радова, 

набавке материјала, помоћног материјала, уређаја, опреме, радне снаге, транспорта, 

монтаже, уградње и др.). 

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати током реализације уговора. 

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

чланом 92. Закона. 

У случају рачунске грешке и разлике између јединичне и укупне цене или укупне вредности 

понуде меродавна је јединична цена. 

 

 

ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 

РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

 

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на 

располагање. 

 

ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 

 

Заинтересовано лице може, у писаном облику путем поште на адресу наручиоца, 

електронске поште на e-mail:___e-posta@polet.org.rs___________ или факсом на број 013 

861-157 (слати од 7-15 часова) тражити од наручиоца додатне информације или појашњења 

у вези са припремањем понуде, најкасније 5 (пет) дана пре истека рока за подношење 

понуде. 

Захтев за додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, који 

понуђачи шаљу путем e-mailа или факса се могу доставити радним данима од понедељка до 

петка, у радно време наручиоца од 7 h до 15 h. Понуђач је обавезан да по слању захтева за 

додатно објашњење и појашњење позове Наручиоца како би проверио пријем самог захтева. 

Наручилац ће заинтересованом лицу у року од 3 (три) дана од дана пријема захтева за 

додатним информацијама или појашњењима конкурсне документације, одговор доставити у 

писаном облику и истовремено ће ту информацију објавити на Порталу јавних набавки и на 

својој интернет страници.  

Додатне информације или појашњења упућују се са напоменом ''Захтев за додатним 

информацијама или појашњењима конкурсне документације, ЈНМВ бр. 03/2016''. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 

допуњује конкурсну документацију.  

Тражење додатних информација или појашњења у вези са припремањем понуде телефоном 

није дозвољено.  

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

Закона. 

 

ДОДАТНА ОБЈАШЊЕЊА ОД ПОНУЂАЧА ПОСЛЕ ОТВАРАЊА ПОНУДА И КОНТРОЛА 

КОД ПОНУЂАЧА ОДНОСНО ЊЕГОВОГ ПОДИЗВОЂАЧА  

 

После отварања понуда наручилац може приликом стручне оцене понуда да у писаном 

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

његовог подизвођача (члан 93. Закона).  

 

Уколико наручилац оцени да су потребна додатна објашњења или је потребно извршити 

контролу (увид) код понуђача, односно његовог подизвођача, наручилац ће понуђачу 

оставити примерени рок да поступи по позиву наручиоца, односно да омогући наручиоцу 

контролу (увид) код понуђача, као и код његовог подизвођача.  

У случају да се по окончаном поступку отварања понуда, након извршене рачунске провере 

понуда уочи грешка у рачунању,  Наручилац ће затражити писменим путем сагласност понуђ

ача за исправку исте, сагласно члану 93. став 4. Закона о јавним набавкама, а уколико се по

нуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће 

његову понуду одбити као неприхватљиву. 

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

 

 

Средства финансијског обезбеђења 

 

Средства финансијског обезбеђења за озбиљност понуде: 

Понуђач је обавезан да уз понуду достави бланко сопствену меницу као гаранцију за 

озбиљност понуде. 

Бланко сопственa меницa, која мора бити евидентирана у Регистру меница и 

овлашћења Народне банке Србије,  оверена печатом и потписана од стране овлашћеног 

лица. Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, на име озбиљности понуде, и са назначеним износом од минимум 5% од укупне 

вредности понуде, без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достаљена и копија картонa депонованих потписа, који је издат 

од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.   

 

Рок важења средствa финансијског обезбеђења je 120 (стодвадесет) дана од јавног 

отварања понуда. 

 

Средства финансијског обезбеђења за добро извршење посла: 

 

Изабрани најповољнији Понуђач се обавезује да у року од 5 (пет) дана од дана закључења 

Уговора Наручиоцу достави бланко сопствену меницу, као гаранцију за добро извршење 

посла. 

Бланко сопствена меница из претходног става мора бити  евидентирана у Регистру 

меница и овлашћења Народне банке Србије,  оверена печатом и потписана од стране 

овлашћеног лица.  

Уз меницу мора бити достављено уредно попуњено и оверено менично овлашћење – 

писмо, на име доброг извршења посла, и са назначеним износом од 10% од укупно 

уговорене вреднoсти,без ПДВ-а.  

Уз меницу мора бити достаљена и копија картонa депонованих потписа, који је издат 

од стране пословне банке коју Понуђач наводи у меничном овлашћењу – писму.   

 

Рок важења средствa финансијског обезбеђења mора бити најмање 30 (тридесет) 

дана дужи од дана извршења свих уговорних обавеза. 
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Начин и услови плаћања 

 

Наручилац не може прихватити било какво авансно плаћање.  

 

Наручилац се обавезује да Пружаоцу услуге плати извршену услугу, на следећи 

начин: 

 

Плаћање извршења услуге која је предмет јавне набавке вршиће се у 6 једнаких 

месечних рата, с тим што ће се последња рата исплатити по извршењу услуге. 

 

Плаћање ће се вршити искључиво за извршене услуге према степену готовости путем 

привремених ситуација-рачуна.  

У испостављеном рачуну – ситуацији, изабрани Понуђач је дужан да се придржава 

тачно дефинисаних назива услуга из конкурсне документације и прихваћене понуде (из 

Обрасца структура цене).  

Рачуни- ситуације које не одговарају наведеним тачним називима, ће се сматрати 

неисправним. 

 

Наручилац се обавезује да Понуђачу плати извршену услугу у року од 20 

календарских дана од дана пријема рачуна, за услуге извршене у претходном периоду, које 

ће оверити одговорна лица Наручиоца услуге. 

 

Рачун мора бити достављен на адресу Наручиоца: Јавно предузеће Полет Пландиште, 

Обилићева 15, Пландиште, ПИБ: 100415916. 

 

 

Рок извршења услуга 

 

Понуђачће извршење предметних услуга започети одмах након обостраног потписивања 

Уговора и увођења Понуђача у посао од стране Наручиоца (максимално 20 дана почев од 

дана потписивања уговора).  

 

Рок завршетка пружања услуга је максимално 150 (стопедесет) календарски дана од дана 

почетка пружања услуга. 

 

Место извршења услуге 

 

Место извршења предметних услуга је: ЈП Полет Пландиште, Обилићева 15, Пландиште. 

 

 

Гарантни рок 

 

Гарантни рок је 3 (три) месеца почев од дана сачињавања Записника о коначном пријему. 

 

 

Рок важења понуде 

 

Понуда мора да важи најмање 90 (деведесет) дана од дана отварања понуда. У случају да 

Понуђач наведе краћи рок важења понуде, понуда ће бити одбијена, као неприхватљива. 
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6. Образци и изјаве 

 



 

ОБРАЗАЦ  ПОНУДЕ 
 

Датум:   

 

Број Понуде:   

 

За   Јавно предузећe Полет Пландиште,Ул.Обилићева 15, Пландиште 

 

Понуда по јавној набавци број ЈНМВ бр 03/2016 - Унапређење и централизација база 

података постојећег ИС ЈП Полет Пландиште 

 

На основу преузете конкурсне документације по јавној набавци ЈНМВ бр 03/2016 -

Унапређење и централизација база података постојећег ИС ЈП Полет Пландиште,нудимо 

извршење услуге, а у свему према Техничким спецификацијама и захтевима из Конкурсне 

документације и Изјавама које су саставни део ове понуде, за износ од: 

____________________________________________________динара без ПДВ 

и словима: (__________________________________________________)динара без ПДВ 

Опција понуде: ____________  календарских дана од дана јавног отварања 

 

Плаћање извршења услуге која је предмет јавне набавке вршиће се у 6 једнаких 

месечних рата, с тим што ће се последња рата исплатити по извршењу услуге. 

 

Наручилац је дужан да изврши уплату на рачун Испоручиоца у року од 20 дана од дана 

пријема рачуна и комплетне документације за плаћање. Плаћање ће се вршити по 

фазама. 

 

Изјављујемо да у свему прихватамо услове конкурсне документације и обавезујемо се да 

у року од 8 дана од дана истека рока за подношење захтева за заштиту права, 

приступимо потписивању уговора. 

 

Потврђујемо да се ова понуда односи на целокупан предмет јавне набавке бр. ЈНМВ бр 

03/2016 Унапређење и централизација база података постојећег ИС ЈП Полет Пландиште, 

и да понуду дајемо  (заокружити) 

 

 

а) самостално               б) заједничка понуда                         в) понуда са подизвођачем 

 

 

Понуђач: _________________________________________________________________ 

 

Потпис овлашћеног лица и печат: ____________________________________________ 

 

Прилог: 

- подаци о понуђачу 

- подаци о подизвођачу, 

- изјава о подношењу заједничке понуде, 

- изјава о подношењу понуде са подизвођачем 

 

                                                                                                 

ПОНУЂАЧ 

 

                                            ( МП )         _________________________________ 
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ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 
 

 

 

Назив понуђача:________________________________________________________ 

 

Адреса фирме:__________________________________________________________ 

 

Лице за контакт:________________________________________________________ 

 

Телефон/факс:__________________________________________________________ 

 

Е-mail:_________________________________________________________________ 

 

Матични број:__________________________________________________________ 

 

ПИБ број:______________________________________________________________ 

 

Број рачуна:_____________________________________________________________ 

 

 

Име, презиме и функција лица које потписује понуду, оверава обрасце у понуди и 

сл:_____________________________________________ 

 

Односно својеручни потпис тог лица:______________________________________ 

 

Име, презиме и  функција лица које је овлашћено за потписивање уговора, односно 

законског заступника понуђача:___________________________________________ 

 

Односно својеручни потпис тог лица_______________________________________ 

 

 

 

                                                                                                 ПОНУЂАЧ 

 

                                                                          _________________________________ 

 

 

(МП) 

 

 

 

 

 

 

Напомена:  У случају подношења заједничке понуде, потребно је попунити овај образац у 

онолико примерака колико има понуђача у групи и то за сваког понуђача посебно 
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ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 
 

 

 

Назив понуђача:________________________________________________________ 

 

Адреса фирме:__________________________________________________________ 

 

Лице за контакт:________________________________________________________ 

 

Телефон/факс:__________________________________________________________ 

 

Е-mail:_________________________________________________________________ 

 

Матични број:__________________________________________________________ 

 

ПИБ број:.______________________________________________________________ 

 

Број рачуна_____________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 ПОНУЂАЧ 

 

                                                                          _________________________________ 

 

 

 

(МП) 

 

 

 

 

 

Напомена:  У случају подношења понуде са више подизвођача, потребно је попунити овај 

образац у онолико примерака колико има подизвођача у понуди и то за сваког 

подизвођача посебно  
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ИЗЈАВА ПОНУЂАЧА 

О ПОДНОШЕЊУ ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОНУДЕ 
 

 

 

У вези са позивом за подношење понуда по јавној набавци бр. ЈНМВ бр 03/2016 – 

Унапређење и централизација база података постојећег ИС ЈП Полет Пландиште, 

изјављујемо да понуду дајемо као група понуђача, у свему у складу са чланом 81 Закона о 

јавним набавкама и конкурсном документацијом Наручиоца. 

 

У прилогу изјаве достављамо вам Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према 

Наручиоцу обавезују на извршење јавне набавке, а који садржи податке о: 

 

- Члану групе који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду и који ће 

заступати групу понуђача пред Наручиоцем 

- Понуђачу који ће у име групе понуђача потписати уговор 

- Понуђачу који ће у име групе понуђача дати средства финансијског обезбеђења 

- Понуђачу који ће издати рачун 

- Рачуну на који ће бити извршено плаћање 

- Обавезама сваког од понуђача из групе понуђача за извршење уговора 

- Да сви понуђачи из групе понуђача одговарају неограничено солидарно према 

Наручиоцу. 

 

 

 

 

             Место и датум                                                                 ПОНУЂАЧИ 

                                                             М.П. 

 

__________________________                                     ________________________ 

                                                                                                            Потпис 

 

 

 

 

 

             Место и датум                                                                 ПОНУЂАЧИ 

                                                             М.П. 

 

__________________________                                     ________________________ 

                                                                                                             Потпис 

 

 

НАПОМЕНА : Изјава се попуњава само у случају подношења заједничке понуде 
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ИЗЈАВА  ПОНУЂАЧА  

О НАСТУПАЊУ СА ПОДИЗВОЂАЧИМА  
 

 

У вези са позивом за подношење понуда по јавној набавци ЈНМВ бр 03/2016 – Унапређење и 

централизација база података постојећег ИС ЈП Полет Пландиште у отвореном поступку, 

изјављујемо да наступамо саподизвођачима, и у наставку наводимо њихово учешће по 

вредности: 

 

 

Подизвођач  :    

  (назив и адреса подизвођача) , 

 

 учествује у  :     

  

  (опис предмета набавке), 

 

што износи   % од вредности понуде. 

 

 

Подизвођач  :    

  (назив и адреса подизвођача) , 

 

учествује у :      

 

  (опис предмета набавке), 

 

што износи   % од вредности понуде. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НАПОМЕНА : Изјава се попуњава само у случају да понуђач наступа са подизвођачима 

 

 

 

 

Место и датум  ПОНУЂАЧ 

 М.П.  

   

___________________  ________________________ 

   Потпис 
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ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ  
(Унапређење и централизација база података постојећег ИС ЈП Полет Пландиште) 

 

РЕД. 

БР. 
НАЗИВ УСЛУГЕ ЈЕД. МЕРЕ КОЛИЧИНА 

ЈЕДИНИЧНА 

ЦЕНА  

(БЕЗ ПДВ-А) 

СТОПА ПДВ-А  

(%) 

УКУПНА ЦЕНА  

(БЕЗ ПДВ-А) 

 (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3x4) 

1 
Миграција података из постојећих база у јединствену базу 

података 
комплет 1    

2 Главна књига и аналитичко књиговодство комплет 1    

3 
Благајничко пословање 

комплет 1    

4 
Фактурисање 

комплет 1    

5 
Финансијска оператива 

комплет 1    

6 
Основна средства 

комплет 1    

7 
Материјално и робно књиговодство 

комплет 1    

8 
Обрачун камата 

комплет 1    

9 
Обрачун зарада и кадровска евиденција 

комплет 1    

10 
Јавне набавке 

комплет 1    

11 
Пореско књиговодство 

комплет 1    

12 
Обрачун и наплатa комуналних услуга 

комплет 1    

13 
Пијаца 

комплет 1    
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14 Управљање процесима и документацијом комплет 1    

15 Технички послови комплет 1    

16 Принудна наплата потраживања комплет 1    

17 
Обука запослених Полета за рад са новим 

информационим системом 
дана 50    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Цена одржавања решења у периоду од 1 годинe после истека гарантног рока: __________________________________________________________________ 

(уписати динарску цену бројевима и словима) 
 

 

 

 

 

 

Датум         М.П.     Понуђач 

 

____________________             __________________________________ 

 

A. УКУПНО без ПДВ-а (збир колоне 6)  

Б. ПДВ (пореска стопа X износ из реда А)  

Ц. УКУПНО са ПДВ-ом (А+Б)  
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ИЗЈАВА 

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 

 

 

 

У складу са чланом 26. Закона, _________________________________________, да је: 

                                    (Назив Понуђача) 

 

Као законски заступник Понуђача ___________________________________________ 

изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам понуду у поступку 

јавне набавке ЈНМВ бр 03/2016 - Унапређење и централизација база података постојећег ИС 

ЈП Полет Пландиште, поднео независно, без договора са другим Понуђачима или 

заинтересованим лицима. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ПОНУЂАЧ 

 

    М.П. ______________________________________ 

                                            потпис 

 

 

 

 

 

 

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

овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВАО ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА- ЧЛАН 75. СТ. 1. ЗАКОНА 

 

На основу члана 77. став 4. Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015  

и 68/2015 ), 

 

Понуђач ___________________________________________________________________ 

 

из _________________________________________,    изјављује под пуном материјалном и 

кривичном одговорношћу да испуњава обавезне услове из члана 75. став 1. тач. 1) до 4) 

Закона о јавним набавкама (“Сл.гласник РС“ бр. 124/12, 14/2015  и 68/2015 ) за учешће у 

поступку јавне набавке мале вредности ЈНМВ бр 03/2016 „Унапређење и централизација 

база података постојећег ИС ЈП Полет Пландиште“ и да поседује све доказе о испуњености 

обавезних услова из члана 77. став 1. тач. 1) до 4), а то су: 

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

(осим за физичка лица као понуђаче ); 

2) да он и његов законски заступник није осуђиван за неко од кривичних дела као члан 

организоване криминалне групе, да није осуђиван за кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело против животне средине, кривично дело примања или 

давања мита, кривично дело преваре; 

3) да је измирио доспеле порезе, доприносе и друге јавне дажбине у складу са 

прописима Републике Србије или стране државе када има седиште на њеној 

територији. 

 

 

 

Место и датум:                                             М.П.                                       Понуђач: 

 

__________________                                                             __________________________ 

 

 

 

ВАЖНО:Попуњава, потписује и оверава понуђач (правно лице/предузетник/физичко лице) 

који наступа самостално, сваки члан групе понуђача или сваки подизвођач, а у случају 

већег броја чланова групе или подизвођача, понуђач мора овај образац умножити у 

потребном броју примерака. 
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ИЗЈАВАО ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА  

КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ ПРОПИСА- ЧЛАН 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

 

 

 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник Понуђача дајем следећу 

 

ИЗЈАВУ 

 

 

 

 

Као законски заступник Понуђача ___________________________________________ 

изјављујем, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да сам приликом 

састављања понуде у поступку јавне набавке ЈНМВ бр 03/2016 - Унапређење и 

централизација база података постојећег ИС ЈП Полет Пландиште, поштовао обавезе које 

произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, као и 

заштити животне срединекао и да немам забрану обављања делатности која је на снази у 

време подношења понуде. 

 

 

 

 

 

 

Датум:      М.П.    ПОНУЂАЧ: 

 

_______________________     ____________________ 

Потпис   

 

 

 
Напомена:  

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

овлашћеног лица сваког Понуђача из групе Понуђача и оверена печатом. 
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ИЗЈАВА 

О ПРАВУ ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ 

 

 

 

 

 

 

Као произвођач _______________________________________ изјављујем, под пуном 

кривичном и материјалном одговорношћу, да сам за понуђена добра у својој понуди у 

поступку јавне набавке ЈНМВ бр 03/2016 - Унапређење и централизација база података 

постојећег ИС ЈП Полет Пландиште, ималац права интелектуалне својине. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            ПОНУЂАЧ 

 

    М.П.   __________________________ 

                               Потпис 
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РЕФЕРЕНТА ЛИСТА 

 

У вези са јавним огласом за доделу јавне набавке ЈНМВ бр 03/2016 за Унапређење и 

централизација база података постојећег ИС ЈП Полет Пландиште у отвореном поступку, 

изјављујемо, под пуном кривичном и материјалном одговорношћу, да смо реализовали 

следеће уговоре који су за предмет имали испоруку, дораду и имплементацију 

информационог системаса захтеваним функционалностима: 

 

Ред.бр. Назив крајњег корисника 
Назив сoфтвeрa кojи je 

испoручeн 
Контакт особа/телефон 

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 
 

 
  

 

 

Место и датум  Понуђач 

 М.П.  

   

   

Прилог: Потврде крајњих корисника 
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ПОТВРДА  КОРИСНИКА 

 

 

Као законски заступник  фирме:______________________________________________ 

( уписати пун назив и седиште фирме ) 

 

Под пуном кривичном и материјалном одговорношћу изјављујем да нам је 

 

____________________________________________________________________________ 

(уписати пун назив и седиште Понуђача) 

 

успешно и у свему у складу са нашим захтевима и потребама испоручио и имплементирао  

 

______________________________________________________________________________ 

(уписати пун назив апликативног софтвера) 

 

са следећим функционалностима: 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

у периоду од __.__.______. године до __.__.______. године. 

 

    

 

Контакт особа____________________________, број телефона____________________. 

 

Ова изјава се даје Понуђачу у циљу обезбеђења услова за учествовање у поступку јавне 

набавке ЈНМВ бр 03/2016 Унапређење и централизација база података постојећег ИС ЈП 

Полет Пландиште, и у друге сврхе се не може користити. 

 

 

Датум: _______________ 

 

 

ЗАКОНСКИ ЗАСТУПНИК ФИРМЕ (КОРИСНИКА) 

 

М.П. _______________________________________ 

( потписати, уписати име, презиме и функцију ) 
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ИЗЈАВА  

О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

 

 

У вези  јавног огласа за учешће у поступку јавне набавке ЈНМВ бр 03/2016 - Унапређење и 

централизација база података постојећег ИС ЈП Полет Пландиште, а у циљу обезбеђења 

услова за реализацију посла изјављујемпод пуном кривичном и материјалном одговорношћу 

да у радном односу имамо следеће запослене: 

 

- ______ радника зa имплeмeнтaциjу информационог система нoминoвaних oд стрaнe 

Пoнуђaчa мoрajу дa имajу прeтходнo искуствo у рeaлизaциjи бaр jeднoг прojeктa увођењу 

информационог система. 

- ______ радника сeртификoвaних за имплементацију информационог система oд стрaнe 

Прoизвoђaчa софтвера.  

 

 

Ова изјава се даје у циљу доказивања испуњености тражених услова дефинисаним 

конкурсном документацијом, а ради учешћа у поступку јавне набавке ЈНМВ бр 03/2016 и не 

може се употребити у друге сврхе. 

 

Прилог:  

 

- Копије обрасца М-1/2 или М-3A, М/А или уговоре о ангажовању 

- изјаве радника у слободној форми потписане под пуном материјалном и кривичном 

одговорношћу (не мора да буде оверена у суду), да имају минимум један прojeкат 

имплeмeнтaциje понуђеног решења информационог система  

- фотокопија сертификата произвођача софтвера  

 

 

 

 

 

       ПОНУЂАЧ 

     

    М.П. ______________________________________ 

                                 (потписати) 
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7. Модел уговора 

 

 

УГОВОР  О  ПРУЖАЊУ УСЛУГА 

Закључен између: 

 

1. Јавног предузећaПолет Пландиште,Пландиште 

Пландиште, Обилићева 15,  

које заступа в.д.директора Милан Селаковић  

(у даљем тексту: Корисник услуге),  

 и 

2.___________________________________________________ 

(назив Понуђача, односно свих чланова групе Понуђача) 

 

___________________________________________________ 

  (место, улица и број, понућача, односно свих чланова групе понућача)  

 

које заступа ______________________________ 

(у даљем тексту: Пружалац услуге),  

 

Уговорне стране сагласно констатују: 

 

-  да је Кориcник услуге на основу Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“, бр. 124/12, 

14/2105 и 68/2015), спровео отворен поступак јавне набавке унапређење и 

централизација база података постојећег ИС ЈП Полет Пландиште, ЈНМВ бр 03/2016, 

- да је Пружалац услуге доставио понуду број ____ од __.__.2016. године, која се налази у 

прилогу Уговора и саставни је део овог Уговора(Прилог 1 овог Уговора), 

-  да понуда Пружаоца услуге у потпуности одговара спецификацијама из техничког дела 

конкурсне  документације, које се налазе у прилогу Уговора и саставни су део овог 

Уговора(Прилог 2 овог Уговора), 

Члан 1. 

Предмет овог Уговора је набавка,  испорука ИС, инсталација, миграција података, 

имплементација и обука особља Корисника услуге из домена примене информационог 

система за унапређење и централизацију база података постојећег ИС ЈП Полет Пландиште у 

свему у складу са Понудом Пружаоца услуге и Техничком спецификацијом Корисника услуге.  

 

Члан 2. 

Укупна уговорена цена за предмет Уговора из члана 1. овог Уговора износи 

______________словима:(______________________________________) динара,без ПДВ-а. 

 

Структура уговорене цене је дата у Обрасцу структуре цене . 

У цену су урачунати сви зависни трошкови за извршење предмета Уговора, укључујући, али 

не ограничавајући се на трошкове дневница, путне трошкове, трошкове боравка и смештаја, 

трошкове осигурања за ангажовано особље Пружаоца услуге, трошкове израде и 

испорукедокументације, трошкове отклањања недостатака и техничке подршке у гарантном 

року, као и било који други трошкови из или у вези са извршењем предмета овогуговора. 

Цена је фиксна до краја реализације Уговора. 
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Члан 3. 

Корисник услуге ће Пружаоцу услуге извршити плаћање уговорене цене у деловима (услуге 

наведене у Обрасцу структура цене) на основу обострано потписаних Записникa о извршењу 

услуге и испостављених рачуна, на следећи начин:  

 

Плаћање извршења услуге која је предмет јавне набавке вршиће се у 6 једнаких месечних 

рата, с тим што ће се последња рата исплатити по извршењу услуге. 

 

Корисник услугеће Пружаоцу услуге извршити плаћање по сваком појединачно 

испостављеном рачуну у року од 20 календарских дана, од дана пријема обострано 

потписаних Записникa о извршењу услуге. 

 

Члан 4. 

Пружалац услуге се обавезује да Кориснику услуге приликом потписивања уговора или 

најкасније у року од 5 дана од дана потписивања уговора преда бланко сопствену меницу 

као гаранцију за доброизвршење посла. 

 

Меница из претходног става мора бити евидентирана у Регистру меница и овлашћења 

Народне банке Србије, оверена печатом и потписанa од стране лица овлашћеног за 

заступање. 

 

Уз меницу мора бити достаљено и одговарајуће менично овлашћење –писмо на износ од 10% 

од укупно уговорене вредности, без ПДВ-а и копија картона депонованих потписа издатог од 

пословне банке  која је наведена у меничном овлашћењу-писму. 
 

У случају промене лица овлашћеног за заступање, менично овлашћење-писмо остаје на 

снази. Рок важења средства финансијског обезбеђења мора бити најмање 30 (тридесет) дана 

дужи од рока за извршење свих уговорних обавеза. 

 

Члан 5. 

Уговорне стране ће року од 10 дана од дана од дана закључења уговора, именовати 

овлашћена лица за заступање и потписивање свих значајних докумената који настану у 

релизацији овог уговора.  

 

Свака уговорна страна је дужна да другу уговорну страну, у писаној форми обавести о лицу 

коме су дата овлашћење из става 1 овог члана 

 

Члан 6. 

Рок за реализацију предмета овог уговора је _____ календарских дана, од дана обостраног 

потписивања овог уговора. 

 

Члан 7. 

Корисник услуге се обавезује да са своје стране: 

- формира радни тим који ће сарађивати са Пружаоцем услуге на реализацији 

предметаовог Уговора, 

- обезбеди одговарајуће рачунаре, 

- обезбеди интернет приступ систему, 

- обезбеди редовно и правилно архивирањe базе податaкa, 

- омогући несметан приступ простору и опреми која треба да послужи за реализацију 

Уговора, да стави на располагање све своје ресурсе намењене предмету уговора, и 

пружи на увид и коришћење неопходне медије и литературу, а која је потребна за 

успешну реализацију уговора. 

- обезбеди просторију за вршење обуке, са потребном опремом – рачунарима у оном броју 

колико је запослених на обуци. 
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Члан 8. 

У случају прекорачења рока за завршетак из члана 6. овог уговора, из разлога који нису на 

страни Корисника услуге, Пружалац услугеје дужан да по основу уговорне казне плати 

Кориснику услуге новчани износ од 1 %од укупне уговорене цене, за сваку недељу 

кашњења, а највише 10% од укупне уговорене цене. 

 

Члан 10. 

У случају кашњења са исплатом уговорних обавеза Пружалац услуге задржава право 

наплате камате и то у висини законске затезне камате коју на краткорочне позајмице 

зарачунава банка Пружаоца услуге. 

 

Члан 11. 

Пружалац услуге гарантује да имплементирано решење има сва потребна својства која је 

Корисник услуге навео у Техничкој спецификацијии да у потпуности задовољава све 

законске и подзаконске прописе. 

 

У случају да се током имплементације решења утврди да Пружалац услугене испуни неки од 

захтева (дефинисаних у Техничкој спецификацији) које је гарантовао,  Корисник услуге има 

право да ангажује треће лице за испуњење истих, а на терет и трошак Пружаоца услуге. 

 

Члан 12. 

Гарантни рок (техничка подршка) за имплементирано решење износи 3 (три) месеца почев 

од дана сачињавања записника о коначном пријему. 

 

ОбавезаПружаоца услуге у гарантном рокуjе да отклони све уочене грешке у разумном року, 

тј оне не смеју утицати на пословни процес и ефикасност рада Корисника услуге. 

 

За време трајања гарантног рока Пружалац услуге сноси све трошкове отклањања 

недостатака и пружања техничке подршке.  

 

Пријаву проблема Корисник услуге врши факсом или е-маилом. 

 

Уколико Пружалац услуге не приступи отклањању недостатака / пружању техничке 

подршке, односно не отклони пријављене недостатке у примереном року, Корисник 

услугеима право да наплати уговорну казну до 10% укупно уговорене цене. 

 

Члан 13. 

Кориснику услуге није дозвољено да у гарантном периоду самостално врши измене програма 

на испорученом изворном коду софтвера. 

 

Кориснику услуге није дозвољено да испоручени информациони систем даље дистрибуира и 

продаје у своје име. 

 

Пружалац услуге задржава сва индустријска и ауторска права на урађени пројекат за 

слободну даљу продају, инсталацију итд. 

 

Члан 14. 

Пружалац услуге нема право да без претходно прибављене писане сагласности Корисника 

услуге: 

- учини доступним трећим лицима било који податак, информацију или документацију  

добијену од Корисника услуге током реализације Уговора, 

- податке, информације или документацију  добијену од Корисника услуге, ради 

реализације Уговора, користи у било које друге сврхе, осим  у сврху извршења уговорних 

обавеза. 
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Пружалац услуге се обавезује да податке/документацију које је добио од Корисника услуге 

или је до њих дошао током рада, чува као пословну, државну или службену тајну и након 

престанка уговорних обавеза, у складу са одредбама овог Уговора и прописима Републике 

Србије. 

Члан 15. 

За све односе између Корисника услуге и Пружаоца услуге који проистекну из примене овог 

уговора, а нису овим посебно регулисани, примењиваће се одредбе Закона о јавним 

набавкама, Закона о облигационим односима, Закон о електронским комуникацијама и 

другим прописима који регулишу ову област. 

 

Члан 16. 

Уговорне стране су сагласне да се за све што није овим Уговором предвиђено важе и 

примењују одредбе Закона о облигационим односима. 

 

Уколико спор није могуће решити споразумно, спор ће решавати Привредни суд у Београду. 

 

Члан 17. 

Сва спорна питања у извршавању овог уговора споразумно ће решавати овлашћени 

представници уговорних страна. 

 

Члан 18. 

Уговор ступа на снагу даном потписивања од стране овлашћених представника уговорних 

страна  

 

Члан 19. 

Овај уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свака уговорна страна 

задржава по 2 (два) примерка. 

 

 

 

 

ЗА Пружаоца услуге                  ЗА Наручиоца услуге 

_________________________                                             ЈП Полет Пландиште 

 

        _________________________   

_________________________ 

Директор                                                                              в.д. директорa                                                                                                                             

_________________________                                       Милан Селаковић, дипл.инж. 

 

 

 

 

 


