
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основу члана 54. став 12. тачка 1) и члана 63. ст. 1. и 5. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Комисија за јавну набавку 

у преговарачком поступку без објављивања позива за подношење понуда, чији предмет 

је набавка услуга израде платформе за консолидацију података и пословно извештавање 

у оквиру Министарства финансија и повезаних управа, ЈН П 3/2019, врши измену 

конкурсне документације на следећи начин: 

У оквиру дела III Врста, карактеристике и опис услуга, на страни 11, тачка 7. 

мења се и гласи: 

7. Рокови за реализацију уговора  
Завршетак предмета Уговора, до 15. децембра 2020. године.  

7.1. Прва фаза (прелиминарна анализа и планирање) са иницијалним 

моделовањем 

- Анализа постојећег стања, пословних потреба и извора података(high-level 

analiza); 

- Дефинисање сета статичких извештаја (листа извештаја, списак података, 

изглед извештаја); 

- Израда детаљног Плана имплементације у року од 20 дана од дана 

обостраног потписивања Уговора, који ће се креирати уз обострану сагласност; 

- Израда Техничке архитектуре и концептуалног модела података  и дизајн 

процеса и функционалности будућег Система;  

- Испорука хардверске инфраструктуре и софтверских лиценци (из Табела 1. 

и 2.) до краја 2019. године; 

7.2. Друга фаза 
- Детаљна анализа пословних захтева, извора података и усаглашавање и 

усвајање детаљне функционалне спецификације;  

- Конфигурација, инсталација и системска подешавања системске 

инфраструктуре, тј. хардверске инфраструктуре и софтверских лиценци (из Табела 1. и 

2); 

-  Креирање DWH modela;  

7.3. Трећа фаза(ETL и статички извештаји) 

- креирање ETL процедура и надопуне DWH modela 

- развој статичких извештаја договорених током анализе пословних захтева; 

- тестирање статичких извештаја; 

- подршка тесту прихватања; 

- обука интерних корисника и упознавање са решењем. 

7.4. Четврта фаза (динамичко / “ad hoc”извештавање): 

- анализа потреба за динамичко / “ad hoc” извештавањем; 

- упознавање корисника са могућностима динамичко/“ad hoc”, извештавања и 

„drill down“ методама; 

- креирање плана наредних пројектних фаза на високом нивоу. 

Рок за реализацију Уговора је 15. децембар 2020. године. 

  
Република Србија 

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА 

08 Број: 404-02-390/3-3/2019 

Датум: 14. новембар 2019. године 

Кнеза Милоша 20 

Београд 



 

Прихватање било ког предмета Пројектне испоруке од стране Наручиоца се 

констатује обострано потписаним Записником о пријему, који потписују представник 

Наручиоца и представник Понуђача. 

 Контролне тачке пројекта 

Ред. 

бр. 
Назив контролне тачке Предмет испоруке 

Предмет 

прихватања 

Наручиоца 

Да/Не 

 

 

  1 

 

 

Анализа и планирање 

Детаљни план имплементације ДА 

Техничка архитектура ДА 

Концептуални дизајн будућег 

Система 

ДА 

2 Иницијално моделовање Концептуални модел података НЕ 

 

3 

 

Поставка система 

Детаљна функционална 

спецификација 

ДА 

Креирање пројектних окружења ДА 

4 Детаљно моделовање DWH model НЕ 

 

5 

Развој  

интеграција 

 

ETL procedure, пратећа техничка 

документација, надопуне DWH 

modela  

НЕ 

 

 

6 

 

 

Оперативно извештавање 

 

Испорука статичких извештаја 

дефинисаних током анализе 

пословних захтева; 

ДА 

обука интерних корисника и 

упознавање са решењем 

ДА 

 

 

 

7 

 

 

 

Аналитичко извештавање 

Корисничка документација 

примене решења за ad hock 

извештавање 

ДА 

Обука крајњих корисника у 

погледу динамичког 

извештавања 

ДА 

Плана наредних пројектних фаза 

на високом нивоу 

ДА 

Напомена: 

Уколико понуђач не може да одржи наведени рок за испоруку хардверске 

инфраструктуре Наручилац ће му одредити накнадни примерени рок за испоруку 

предметне опреме који не може бити дужи од 30 календарских дана почев од дана истека 

рока. Уколико понуђач у накнадном примереном року изврши испоруку хардверске 

инфраструктуре сматраће се да је обавеза извршена у року, с тим да гарантни период 

почиње да тече од момента фактичког пријема испоруке.” 

Део V Упутство понуђачима како да сачине понуду мења се на следећи 

начин: 

- На страни 17. Конкурсне документације, у оквиру тачке 6. Начин и 

услови плаћања, као и друге околности од којих зависи прихватљивост понуде, подтачка 

6.1. - Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања, мења се тако да гласи: 

„6.1. Захтеви у погледу начина, рока и услова плаћања. 

Рок плаћања, у складу са Законом о роковима измирења новчаних обавеза у 

комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС”, бр. 119/12, 68/15 и 113/17), не 

може бити краћи од 15 (словима: петнаест) дана нити дужи од 45 (словима: 

четрдесетпет) дана од дана службеног пријема исправног рачуна/фактуре. Сваки 

рачун/фактура мора садржи број и датум закљученог уговора.  



Плаћање се врши уплатом на рачун понуђача. Понуђачу није дозвољено да 

тражи аванс.  

Фактуре морају бити регистроване у складу са Правилником о начину и 

поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату, као и начину 

вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС”, број 7/18). 

Обавезе које по основу овог уговора доспевају у наредним годинама биће 

реализоване у складу са прописима који уређују материју буџета Републике Србије.” 

-На страни 19. и 20. Конкурсне документације, тачка 16. Средства 

финансијског обезбеђења, мења се тако да гласи: 

„16. Средство финансијског обезбеђења 

16.1. Средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла 

Добављач се обавезује да приликом обостраног прихватања Детаљног плана 

имплементације, односно најкасније у року од 15 дана од дана прихватања истог, као 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла достави банкарске 

гаранције, у висини од 10% од вредности сваке од понуда без ПДВ-а, а које чине 

јединствену Понуду Добављача. 

Банкарске гаранције морају садржати клаузулу „без приговора", „неопозива” 

„платива на први позив" или друге речи које имају исто значење. 

Свако од средстава обезбеђења за добро извршење посла мора трајати 

најмање 10 (десет) дана дуже од дана истека рока за извршење свих обавеза из тог дела 

понуда, дефинисаних Детаљним планом имплементације. 

Банкарске гаранције не могу да садржи додатне услове за исплату, краће 

рокове и мање износе од оних који су одређени овим чланом. 

Уколико се из објективних разлога продужи рок важења уговора, или у 

случају другачијег одређења рока за извршење појединих или свих обавеза понуђача 

сагласно Детаљном плану имплементације, понуђач је дужан да продужи рок важења 

средстава финансијског обезбеђења или достави ново средство финансијског обезбеђења 

за период који одговара новом року важења уговора или новом року за извршење 

одређених обавеза а на који се односе средства финансијског обезбеђења.” 

-На страни 24. Конкурсне документације,  

На странама 22. до 24, мењају се обрасци 1 и 2, на следећи начин: 

У Обрасцу 1 - ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ после рубрике „Порески идентификациони 

број понуђача (ПИБ)” додаје се нова колона под називом „Врста – величина понуђача 

(заокружити)” са четири понуђене опције зависно од разврставања правног лица - 

понуђача.  

Образац 2 - ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  ПО СТАВКАМА 

ЈАВНЕ НАБАВКЕ И КОНТРОЛНИМ ТАЧКАМА ПРОЈЕКТА, мења се у дели табела по 

ставкама, тако да гласи:  

Ред. 

бр. 

Ставка Цена у динарима без 

ПДВ-а у 2019. 

години 

Цена у динарима 

са ПДВ-ом у 2019. 

години 

1 Консултантске услуге   

2 Концептуални модел података   

3 

Софтверска инфраструктура и 

платформе за развојно окружење и 

планирање 

 

 

4 Hardware платформа   

УКУПНО   

 

 



 

 

Ред. 

бр. 

Ставка Цена у динарима без 

ПДВ-а у 2020. 

години 

Цена у динарима 

са ПДВ-ом у 2020. 

години 

1 Консултантске услуге   

 

 

Напомена:  

Остали делови конкурсне документације остају непромењени. 

Горе наведена измена се сматра саставним делом конкурсне документације. 

         Измењен Образац 1 и 2 – Образац понуде и Образац структуре понуђене цене  

по ставкама јавне набавке и контролним тачкама пројекта је у прилогу овог акта. 

 

 

Комисија за јавну набавку ЈН П 3/2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

(ОБРАЗАЦ 1) 

 

ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда број ____________ од __________ 2019. године, за јавну набавку 

Услуге израде платформе за консолидацију података и пословно извештавање у оквиру 

Министарства финансија и повезаних управа, редни број јавне набавке ЈН П 3/2019 

 

1) Општи подаци о понуђачу 

Пословно име понуђача: 
 

 

 

Адреса седишта: 
 

 

 

Матични број понуђача: 

 

 

 

 

Порески идентификациони 

број понуђача (ПИБ): 
 

Врста – величина понуђача 

(заокружити) 

а) велико 

б) средње 

в) мало 

г) микро 

Име лица за контакт: 
 

 

 

Електронска адреса 

понуђача (e-mail): 
 

 

Телефон: 

 

 

 

 

 

Телефакс: 

 

 

 

 

Број рачуна и назив банке: 
 

 

 

Заступник понуђача који је 

овлашћен за потписивање 

уговора 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Израда платформе за консолидацију података и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија 

и повезаних управа 

ЈН П 3/2019 

 



 

 

2) Услуге израде платформе за консолидацију података и пословно извештавање у 

оквиру Министарства финансија и повезаних управа, јавна набавка број ЈН П 3/2019. 

 

УКУПНА цена услуге, у динарима без ПДВ-а (са свим 

припадајућим трошковима без урачунатог пореза на додату 

вредност) 

 

 

УКУПНА цена услуге, у динарима са ПДВ-ом (са свим 

припадајућим трошковима са урачунатим порезом на додату 

вредност) 

 

 

  

Рок и начин плаћања (не може бити краћи од 15 нити 

дужи од 45 дана почев од дана пријема исправног 

рачуна/фактуре од стране наручиоца) 

                                  дана      

Рок важења понуде (не може бити краћи од 30 дана почев 

од дана отварања понуда) 
дана 

 

Напомена: Цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора 

 

 

 

 

Датум                    Понуђач 

 

     М. П.  

_____________________________   ________________________________ 

 

 

 

Напомене:  
Образац понуде понуђач мора да попуни, овери печатом и потпише, чиме потврђује да 

су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Израда платформе за консолидацију података и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија 

и повезаних управа 

ЈН П 3/2019 



 

 

(ОБРАЗАЦ 2) 

 

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ  ПО СТАВКАМА ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

И КОНТРОЛНИМ ТАЧКАМА ПРОЈЕКТА 

 

Ред. 

бр. 
Ставка 

Цена у динарима без 

ПДВ-а у 2019. 

години 

Цена у динарима са 

ПДВ-ом у 2019. 

години 

1 Консултантске услуге   

2 Концептуални модел података   

3 

Софтверска инфраструктура и 

платформе за развојно окружење и 

планирање 

 

 

4 Hardware платформа   

УКУПНО   

 

Ред. 

бр. 
Ставка 

Цена у динарима без 

ПДВ-а у 2020. 

години 

Цена у динарима са 

ПДВ-ом у 2020. 

години 

1 Консултантске услуге   

 

Ред. 

бр. 
Назив контролне тачке пројекта 

Цена у динарима 

без ПДВ-а 

Цена у динарима са 

ПДВ-ом 

1 Анализа и планирање завршено 
  

2 Завршено Иницијално моделовање   

3 
Испорука Хардверске 

инфраструктуре   

4 
Испорука Софтверске 

инфраструктуре   

5 
Испорука Платформи за развој 

извештаја и планирање   

6 Поставка Система завршена 
  

7 Детаљно моделовање завршено   

8 Завршен развој интеграција   

9 Оперативно извештавање креирано   

10 Аналитичко извештавање креирано   

  
Укупно без ПДВ-а Укупно са ПДВ-ом 

     
Израда платформе за консолидацију података и пословно извештавање у оквиру Министарства финансија 

и повезаних управа 

ЈН П 3/2019 


