
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У складу са чланом 54. став 12. и чланом 63. став 1. Закона о јавним 

набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 – у даљем тексту: Закон), 

вршимо измену конкурсне документације у отвореном поступку јавне набавке услуга 

чији предмет је унапређење система за припрему буџета - БИС, ЈН 8/2019, на следећи 

начин: 

У делу V Образац понуде, на страни 28. Конкурсне документације, у 

Обрасцу 1 – ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ, тачка 5 - ОПИС – СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА 

НАБАВКЕ, мења се у делу табеле, тако што уместо назива колоне 4 који гласи „Цена без 

ПДВ-а“, треба да стоји „Цена са ПДВ-ом“. 

Такође, у Моделу уговора, на страни 39. Конкурсне документације, у члану 

1. став 2. мења се тако да гласи: 

„Услуге надоградњe Система за припрему буџета - БИС састоје се од услуга 

израде 5 (словима: пет) нових функционално-пословних целина, и то:  

Ред. 

бр. 

Опис услуге Цена без ПДВ-а 

 

Цена са ПДВ-ом 

 

1 2 3 4 

1.  Израда модула за извештавање о 

реализацији програма 

биће преузето из 

понуде 

биће преузето из 

понуде 

2.  Израда модула за поређење 

расхода буџета са 

макроекономским пројекцијама; 

 

биће преузето из 

понуде 

биће преузето из 

понуде 

3.  Додавање нових и модификација 

постојећих функционалности у 

оквиру модула за израду нацрта и 

предлога буџета 

биће преузето из 

понуде 

биће преузето из 

понуде 

4.  Унапређење процедура 

генерисања, штампе и 

модификовања извештаја 

Образложење буџета, у оквиру 

модула за извештавање 

биће преузето из 

понуде 

биће преузето из 

понуде 

5.  Унапређење процедура за 

администрацију података који 

улазе у извештај за генерисање 

члана 1. Закона о буџету 

биће преузето из 

понуде 

биће преузето из 

понуде 

 

УКУПНО  

биће преузето из 

понуде 

биће преузето из 

понуде 
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Напомена:  

Остали делови конкурсне документације остају непромењени. 

Горе наведена измена се сматра саставним делом конкурсне документације. 

         Измењене стране конкурсне документације су у прилогу овог акта. 
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5) ОПИС – СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ  

Набавка услуга унапређења система за припрему буџета – БИС, ЈН 8/2019 

Ред. 

бр. 

Опис услуге Цена без ПДВ-а 

 

Цена са ПДВ-ом 

 

1 2 3 4 

1.  Израда модула за извештавање о реализацији 

програма 

  

2.  Израда модула за поређење расхода буџета са 

макроекономским пројекцијама; 

  

3.  Додавање нових и модификација постојећих 

функционалности у оквиру модула за израду 

нацрта и предлога буџета 

  

4.  Унапређење процедура генерисања, штампе и 

модификовања извештаја Образложење буџета, у 

оквиру модула за извештавање 

  

5.  Унапређење процедура за администрацију 

података који улазе у извештај за генерисање 

члана 1. Закона о буџету 

  

УКУПНО    

- Рок важења понуде ____ дана од дана јавног отварања понуда. (не може бити 

краћи од 30 дана). 

- Рок плаћања ____ дана од дана достављања фактуре (не може бити краћи од 15 

дана нити дужи од 45 дана). 

- Гарантни рок ____ месеци од дана истека важења уговора. (не може бити краћи 

од 6 месеци). 

- Претходно искуство у раду на референтним пројектима у иностранству: 

 Руководилац пројекта  ДА   НЕ (заокружити) 

 Пословни аналитичар  ДА   НЕ (заокружити) 

 Апликативни програмер  ДА   НЕ (заокружити) 

 Програмер базе података ДА   НЕ (заокружити)                                              

 Понуђач 
Датум:            Потпис овлашћеног лица 

    М. П.  

____________________________   ________________________________ 
Напомене:  

Понуђач/добављач је дужан да без наканде и других сличних захтева обезбеди 10 

(словима: десет) инжењерских човек/дана за израду документације, обуке за кориснике и 

администраторе система, као и све друге зависне трошкове које има у реализацији 

предметне јавне набавке, у свему у складу са техничком спецификацијом и овом 

конкурсном документацијом. 

Понуђач попуњава све ставке из спецификације, као и једничне цене и укупне 

цене, заокружене на две децимале у динарима, без ПДВ-а и са ПДВ-ом.  

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

потврђује да су тачни подаци који су у обрасцу понуде наведени.  

Уколико понуђачи подносе заједничку понуду, група понуђача може да се 

определи да образац понуде потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача 

или група понуђача може да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и 

печатом оверити образац понуде. 

 



НАБАВКА УСЛУГА 

УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА - БИС 

ЈН 8/2019 
 

 

VI – МОДЕЛ УГОВОРА 

 

УГОВОР О НАБАВЦИ УСЛУГА  

УНАПРЕЂЕЊА СИСТЕМА ЗА ПРИПРЕМУ БУЏЕТА - БИС 
 

Закључен у Београду дана _______ године (попуњава Наручилац)  

МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА, са седиштем у Београду, ул. Кнеза 

Милоша бр. 20, матични бр. 17862146, ПИБ: 108213413, које заступа министар, односно 

друго овлашћено лице (у даљем тексту: Наручилац), 

и 

 ___________________________________ из _______________, ул. 

______________ бр. ___, матични бр. ______________, ПИБ: _____________, кога 

заступа _________________________ (у даљем тексту: Добављач) 

 (уколико је поднета заједничка понуда, навести тражене податке за сваког члана 

групе понуђача) 

 

- __________________из      _____________, улица ___________________ бр. ___, 

ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа ________________,  

- __________________из      _____________, улица ___________________ бр. ___, 

ПИБ: _____________, матични број _____________, кога заступа ________________,  

(уколико није поднета заједничка понуда, овај део ће бити изостављен из уговора) 

 

Уговорне стране претходно констатују да је: 

 Наручилац, сагласно одредбама Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15 - у даљем тексту: Закон), спровео отворени 

поступак јавне набавке услуга - Набавка услуга унапређења Система за припрему буџета 

- БИС, ЈН 8/2019, на основу јавног позива објављеног на Порталу јавних набавки, 

Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа, као и на интернет страни 

Наручиоца (www.mfin.gov.rs); 

 Добављач доставио понуду бр.______________ од _______________ године 

(биће преузето из понуде), која у потпуности испуњава захтеве Наручиоца из конкурсне 

документације и саставни је део овог уговора; 

 Добављач у понуди доставио Технички део понуде - документ у писаном и 

електронском облику, у коме је детаљно описана спецификација, односно предлог 

изведеног стања по свакој појединачној софтверској компоненти, у свему у складу са 

захтевима из конкурсне документације, који се налази у прилогу и саставни је део овог 

уговора; 

 Наручилац у складу са чланом 108. став 1. Закона, на основу понуде 

Добављача и Одлуке о додели уговора 08 бр. ________________ од ___________ године, 

(попуњава Наручилац) изабрао Добављача за извршење набавке, као и да је истекао рок 

за подношење захтева за заштиту права, чиме су се стекли услови за закључење овог 

уговора (уколико је поднето више благовремених понуда у смислу Закона, у супротном 

ова алинеја ће бити изостављена из уговора). 

 Наручилац донео Одлуку о додели уговора 08 бр. ________________ од 

___________ године (попуњава Наручилац), којом је Добављачу додељен уговор о 

набавци услуга унапређења Система за припрему буџета - БИС, као и да је овај уговор, 

сагласно члану 112. став 2. тачка 5) Закона, закључен пре истека рока за подношење 

http://www.mfin.gov.rs/
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захтева за заштиту права (уколико је поднета једна понуда, која је одговарајућа у смислу 

Закона, у супротном ова алинеја ће бити изостављена из уговора). 

 

Члан 1. 

Предмет овог уговора је уређење међусобних права и обавеза уговорних 

страна у вези набавке услуга унапређења Система за припрему буџета - БИС, тј. услуга 

надоградње апликативног софтверског система за припрему буџета укључујући и базу 

података, као и све интерфејсне модуле за размену података, који су имплементирани у 

оквиру софтверског наведеног система, који је у власништву Републике Србије, а чији је 

корисник Министарство финансија - Сектор буџета, у свему у складу са техничком 

спецификацијом и усвојеном понудом Добављача бр. __________ од _________ године 

(биће преузето из понуде), које су саставни део овог уговора. 

Услуге надоградњe Система за припрему буџета - БИС састоје се од услуга 

израде 5 (словима: пет) нових функционално-пословних целина, и то:  

Ред. 

бр. 

Опис услуге Цена без ПДВ-а 

 

Цена са ПДВ-ом 

 

1 2 3 4 

6.  Израда модула за извештавање о 

реализацији програма 

биће преузето из 

понуде 

биће преузето из 

понуде 

7.  Израда модула за поређење 

расхода буџета са 

макроекономским пројекцијама; 

 

биће преузето из 

понуде 

биће преузето из 

понуде 

8.  Додавање нових и модификација 

постојећих функционалности у 

оквиру модула за израду нацрта и 

предлога буџета 

биће преузето из 

понуде 

биће преузето из 

понуде 

9.  Унапређење процедура 

генерисања, штампе и 

модификовања извештаја 

Образложење буџета, у оквиру 

модула за извештавање 

биће преузето из 

понуде 

биће преузето из 

понуде 

10.  Унапређење процедура за 

администрацију података који 

улазе у извештај за генерисање 

члана 1. Закона о буџету 

биће преузето из 

понуде 

биће преузето из 

понуде 

 

УКУПНО  

биће преузето из 

понуде 

биће преузето из 

понуде 

У случају да Добављач ангажује подизвођача:  

Добављач у потпуности одговара Наручиоцу за извршење свих обавеза из 

овог уговора, укучујући и обавезе које је поверио подизвођачу  

„__________________________” из _____________________, 

ул.__________бр.______.  

„__________________________” из _____________________, 

ул.__________бр.______.  

„__________________________” из _____________________, 

ул.__________бр.______.  
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Добављач ће наведеног/е подизвођача/е ангажовати за извршење следећих 

обавеза:  

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________. 

(уколико Добављач не ангажује подизвођача, ст. 3. и 4. овог члана ће бити 

изостављени из уговора) 

Члан 2. 

Уговорне стране се обавезују да у року од 5 (словима: пет) дана од дана 

закључења овог уговора именују представнике који ће чинити Радну групу за праћење 

реализације и статуса испоруке (у даљем тексту: Радна група). Уговорне стране се 

обавезују да ће обезбедити функционисање Радне групе у складу са добрим пословним 

обичајима. 

Добављач се обавезује да у року од __ (попуњава Понуђач, с тим да рок не 

може бити дужи од 15 дана) дана од дана закључења овог уговора достави Наручиоцу, 

тј. Радној групи на сагласност План имплементације и испоруке.  

Члан 3. 

Наручилац се обавезује да одмах по потписивању овог уговора омогући 

Добављачу несметан приступ свим компонентама техничко - технолошких основа 

система на којима функционише извршна верзије софтвера, укључујући и изворни код.  

Добављач се обавезује да ће најкасније у року од 1 (словима: једног) месеца 

од дана потписивања овог уговора, на преносном медијуму („USB FLASH” или „CD”) 

доставити последњу ажурирану верзију изворног кода свих елемената система, 

укључујући и документацију, као и извршну верзију софтвера.  

Све софтверске компоненте које представљају предмет унапређења система за 

припрему буџета - БИС су трајно власништво Наручиоца, са правом на неограничен број 

инсталација у развојним и тестним окружењима у информационом систему Наручиоца и 

само једном извршном верзијом у продукционом режиму рада (правило једне лиценце за 

продукцију и неограничен број лиценци за тестирање и развој). 

Члан 4. 

Укупна уговорена вредност овог уговора износи 

___________________(уписује понуђач) динара без припадајућег износа пореза, 

односно___________________(уписује понуђач) динара са урачунатим износом пореза.  

Обавезе које по основу овог уговора доспевају у наредној години биће 

реализоване највише до износа средстава која ће за ту намену Наручиоцу бити одобрена 

у тој буџетској години. 

Члан 5. 

Наручилац се обавезује да плаћање услуга унапређења Система за припрему 

буџета - БИС извршава сукцесивно, и то по испоруци сваке од 5 (словима: пет) 

функционално-пословних целина које чине предмет овог уговора, на основу претходно 

достављеног Записника о испоруци и имплементацији софтверских компоненти и рачуна 

за извршену услугу, а по прибављању сагласности Раднe групe за праћење реализације и 

статуса испоруке, у року од ____ дана (попуњава понуђач, с тим да рок не може бити 

краћи од 15 дана нити дужи од 45 дана) од дана достављања рачуна. 

Плаћање се врши преносом средстава са рачуна Наручиоца на рачун 

Добављача.  
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Свака фактура мора бити регистрована 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”, брoj 7/18). 

 

Члан 6. 
Завршетак сваке фазе констатоваће се Записником о испоруци и 

имплементацији софтверских компоненти, који потписују овлашћено лице Наручиоца и 

представник Добављача, а по прибављеној сагласности Радне групе. 

Уколико Радна група утврди недостатке у испоруци и имплементацији 

софтверских компоненти исти ће бити записнички констатовани од стране представника 

уговорних страна. Том приликом, уговорне стране ће сачинити Записник о 

функционалним недостацима.  

Добављач се обавезује да утврђене недостатке отклони у примереном року 

који одреди Наручилац, у зависности од врсте утврђеног недостатка. Рок почиње да тече 

од дана сачињавања Записника о функционалним недостацима. 

Испорука и имплементација софтверских компоненти врши се у пословном 

простору Наручиоца. 

Уколико Добављач не отклони недостатке, у остављеном примереном року, 

Наручилац има право да раскине овај уговор, достављањем писаног обавештења другој 

страни о неиспуњењу уговорних обавеза, чиме истовремено стиче право на реализацију 

средства обезбеђења, као и на накнаду штете. 

Члан 7. 

Гарантни рок за исправно функционисање свих функционално-пословних 

целина додатих Систему за припрему буџета – БИС, укључујући ту и постојеће елементе 

наведеног система који су посредно или непосредно подложни променама узрокованим 

имплементацијом нових модула износи ______ (биће преузето из понуде) месеци од дана 

истека важења овог уговора.  (уписује Добављач, с тим да гарантни рок не може бити 

краћи од 6 месеци) 

Члан 8. 

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања обе уговорне стране и важи 12 

(словима: дванаест) месец почев од дана закључења овог уговора. 

Члан 9. 

Добављач је у тренутку закључења овог уговора предао Наручиоцу, као 

средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла бланко соло меницу 

оверену, потписану од стране лица овлашћеног за заступање и регистровану у складу са 

чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, бр. 3/02 и 5/03 и 

„Службени гласник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09 - др. закон, 31/11 и 139/14 - др. закон) и 

Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра меница и овлашћења 

(„Службени гласник РС”, бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17). 

Поред менице из става 1. овог члана Добављал је Наручиоцу предао и: 

-менично овлашћење да се меницa у висини од 10% (словима: десет 

процената) од вредности уговора без припадајућег износа пореза, без сагласности 

изабраног понуђача може поднети на наплату у року који траје најмање 30 (словима: 

тридесет) дана дуже од истека рока важности уговора, у случају неизвршења уговорних 

обавеза, 

-потврду о регистрацији менице, 

-копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијом 

од 30 (словима: тридесет) дана од дана закључења овог уговора, 
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-потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица 

овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 

По завршеном послу Наручилац ће предметно средство обезбеђења вратити 

Добављачу на његов писани захтев.  

Члан 10. 
Добављач је у дужан да најкасније у тренутку истека важности овог уговора 

преда Наручиоцу, као средство финансијског обезбеђења за отклањање грешака у 

гарантном року бланко соло меницу потписану од стране лица овлашћеног за заступање 

и регистровану у складу са чланом 47а Закона о платном промету („Службени лист СРЈ”, 

бр. 3/02 и 5/03 и „Службени гласник РС”, бр. 43/04, 62/06, 111/09 - др. закон, 31/11 и 

139/14 - др. закон) и Одлуком о ближим условима, садржини и начину вођења Регистра 

меница и овлашћења („Службени гласник РС”, бр. 56/11, 80/15, 76/16 и 82/17). 

Поред менице из става 1. овог члана Добављал је Наручиоцу предао и: 

-менично овлашћење да се меницa у висини од 5% (словима: пет процената) 

од вредности уговора без припадајућег износа пореза, без сагласности изабраног 

понуђача може поднети на наплату у року који траје најмање 30 (словима: тридесет) дана 

дуже од истека рока гарантног рока, 

-потврду о регистрацији менице, 

-копију картона депонованих потписа код банке на којим се јасно виде 

депоновани потпис и печат понуђача, оверен печатом банке са датумом овере не старијом 

од 30 (словима: тридесет) дана од дана закључења уговора, 

-потпис овлашћеног лица на меници и меничном овлашћењу мора бити 

идентичан са потписом у картону депонованих потписа. У случају промене лица 

овлашћеног за заступање, менично овлашћење остаје на снази. 

По завршеном послу Наручилац ће предметно средство обезбеђења вратити 

Добављачу на његов писани захтев.  

Члан 11. 

Наручилац може да реализује средство финансијског обезбеђења уколико 

Добављач не испуњава или неуредно испуњава своје уговорне обавезе. 

Члан 12. 

Уговорне стране се обавезују да ће поступати у складу с прописима који 

регулишу заштиту тајних података приликом и у вези са извршењем предмета овог 

уговора. 

Добављач се обавезује, под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, 

да ће све податке који су му стављени на располагање у поступку предметне јавне 

набавке, као и приликом реализације овог уговора, чувати и штитити као поверљиве, 

укључујући и подизвођаче, и да ће све информације чувати од неовлашћеног коришћења 

и откривања, као пословну, односно службену тајну, које могу бити злоупотребљене у 

безбедносном смислу. 

Лице које је примило податке одређене као поверљиве дужно је да их чува и 

штити без обзира на степен те поверљивости. 

Изјава о чувању поверљивости података саставни је део овог уговора. 

Члан 13. 

Уколико после закључења овог уговора наступе околности више силе, које 

доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних овим уговором, 

рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе. 

Виша сила подразумева екстремне и ванредне догађаје који се не могу 

предвидети, и који су се догодили без воље и утицаја уговорних страна и који нису могли 
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бити спречени од стране погођене вишом силом. Уговорна страна погођена вишом 

силом, одмах ће у писаној форми обавестити другу страну о настанку непредвиђених 

околности и доставити одговарајуће доказе. 

 

Члан 14. 

Добављач се обавезује да у складу са одредбом члана 77. Закона, без 

одлагања, у писаној форми обавести Наручиоца о било којој промени у вези са 

испуњеношћу услова из поступка јавне набавке, која наступи током важења уговора и да 

је документује на начин прописан Законом. 

Члан 15. 
Свака од уговорених страна може тражити раскид уговора у случају када 

друга страна не испуњава или неблаговремено испуњава своје уговором преузете 

обавезе. 

Отказни рок је 15 (словима: петнаест) дана и почиње да тече од дана пријема 

писаног обавештења о раскиду уговора. 

Уговорне стране су сагласне да уколико дође до једностраног раскида овог 

уговора од стране Добављача, Наручилац задржава право реализације средства 

финансијског обезбеђења, и то право може искористити најкасније до истека отказног 

рока из става 2. овог члана. 

У случају раскида Добављач је дужан да накнади штету Наручиоцу, коју овај 

претрпи по наведеном основу. 

Члан 16. 

Сва спорна питања у тумачењу и примени овог уговора, уговорне стране ће 

решавати споразумно. 

У случају спора уговорне стране уговарају надлежност Привредног суда у 

Београду. 

Члан 17. 

На све што није предвиђено овим уговором примењиваће се важећи прописи 

Републике Србије. 

Члан 18. 
Овај уговор је сачињен у 6 (словима: шест) истоветних примерака, од којих 

свака страна задржава по 3 (словима: три) примерка. 

 

 

ЗА НАРУЧИОЦА 

 

 

М.П. 
ЗА ДОБАВЉАЧА 

   
 

Напомене:  
Модел уговора понуђач ће попунити, потписати и овери печатом, чиме 

потврђује да је сагласан са садржином модела уговора. Уколико понуђач подноси 

заједничку понуду, односно понуду са учешћем подизвођача, у моделу уговора морају 

бити наведени сви понуђачи из групе понуђача, односно сви подизвођачи. У случају 

подношења заједничке понуде, група понуђача може да се определи да модел уговора 

потписују и печатом оверавају сви понуђачи из групе понуђача или група понуђача може 

да одреди једног понуђача из групе који ће попунити, потписати и оверити печатом 

модел уговора. Модел уговора представља садржину уговора који ће бити закључен са 

изабраним понуђачем. 
 


