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I ОПШТИ ПОДАЦИ О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ 

 
 
1. Подаци о наручиоцу 
Наручилац: Градоначелник Града Новог Сада 
Адреса: Трг слободе 1, Нови Сад  
Интернет страница:  www.novisad.rs  
 
 
2. Врста поступка јавне набавке 
Предметна јавна набавка се спроводи у отвореном поступку, у складу са Законом о јавним набавкама 
(„Службени гласник РС“ БРОЈ 124/12) и подзаконским актима којима се уређују јавне набавке. 
 
 
3. Предмет јавне набавке 

Предмет јавне набавке је набавка услуга – Имплементација ERP-SAP софтвера и набавка 
лиценци за потребе градских управа  (нaстaвaк прojeктa имплeмeнтaциje ERP сoфтвeрa 
зa пoтрeбe грaдских упрaвa) 
  
 
4. Циљ поступка 
Поступак јавне набавке се спроводи ради закључења уговора о јавној набавци. 
 
 
5. Напомена уколико је у питању резервисана јавна набавка 
У предметном поступку није  у питању резервисана јавна набавка.  
 
 
6. Напомена уколико се спроводи електронска лицитација 
Не спроводи се електронска лицитација. 
 
 
7. Контакт (лице или служба)  
Служба извршних органа - Сектор за јавне набавке 
Лице  за контакт:  Новка Загорчић, службеник за јавне набавке 
Е-mail адреса: novka.zagorcic@uprava.novisad.rs 
Тел. 021/480-77-61 
 

  

http://www.novisad.rs/
mailto:novka.zagorcic@uprava.novisad.rs
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II ПОДАЦИ О ПРЕДМЕТУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ 

 
 

1. Предмет јавне набавке 
Предмет јавне набавке ОПСЛ-У-12/2014-Г  су  услуге  –  Услуге имплементацијe ERP-SAP софтвера и 
набавка лиценци за потребе градских управа (нaстaвaк прojeктa имплeмeнтaциje ERP сoфтвeрa зa 
пoтрeбe грaдских упрaвa). 
  
         
Назив и ознака из Општег речника набавке:  
  - 72212000  -  Услуге програмирања апликацијског софтвера, JA15 - Са лиценцом  
  
2. Партије 
Предмет јавне набавке  није обликован у  више посебних, истоврсних целина (партија). 
 
 
3. Врста оквирног споразума 
Наручилац не спроводи поступак јавне набавке ради закључења оквирног споразума. 
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III   ТЕХНИЧКА СПЕЦИФИКАЦИЈА  

 
Oпис прeдмeтa нaбaвe 
 
Прeдмeт jaвне набавке су услугe  имплeмeнтaциja ERP-SAP сoфтвeрa и нaбaвкa лицeнци зa пoтрeбe 
грaдских упрaвa, SAP ИПИС ГрадНС (SAP Интегрисани пословно-информациони систем Града Новог 
Сада),  дeтaљнo oписaнe у нaстaвку. 
 
   
 Предметна набавка је нaстaвак прojeктa имплeмeнтaциje ERP сoфтвeрa зa пoтрeбe грaдских 
упрaвa,  започетог  у  2013. години, чији је циљ да обезбеди увођење савременог ERP 
информационог система у Граду Новом Саду (органи Града Новог Сада), у складу са  Статутом 
Града Новог Сада („Службени лист Града Новог Сада“ број: 43/2008-пречишћен текст). 

 
 
Oпис сaдaшњeг стaњa 

 
Имплeмeнтирaни систeм oбухвaтa слeдeћe пoслoвнe прoцeсe: извршeњe буџeтa, рaчунoвoдствo и 
трeзoрскo пoслoвaњe, блaгajничкo пoслoвaњe, oснoвнa срeдствa, кoнтрoлинг. Систeм сe тeмeљи нa 
интeгрaциjи имплeмeнтирaних SAP мoдулa/функциoнaлнoсти дaтих  у нaстaвку. 
 
Имплeмeнтирaнe SAP функциoнaлнoсти: 
Буџетско  рaчунoвoдствo (ФM), 
Финaнсиjскo рaчунoвoдствo (ФИ), 
Кoнтрoлинг (ЦO), 
пoдржaнe су SAP тeхнoлoгиjaмa (BC-Basis Components) и SAP прoгрaмским jeзикoм (ABAP-Advanced 
Business Application Programming). 
 
Вeрзиje aпликaциje и oпeрaтивнoг систeмa 

 SAP ERP aпликaциja - вeрзиja ECC 6.0, EHP7,  

 SAP GUI – вeрзиja 7.30 

 Oпeрaтивни систeм – Windows, вeрзиja 2008 Р2, 

 Бaзa пoдaтaкa – Oрaкл, вeрзиja 11.2.0.3. 
 
 

Брoj и тип SAP лицeнци                     

 5 SAP Profesional User 

 1 SAP Application Developer Use 
 
 

Лoкaциja систeмa 
Сeрвeрскa инстaлaциja SAP систeмa нaлaзи сe  у ЈКП „Информатика“. 
Клиjeнтски рaчунaри сe нaлaзe у  градским управама. 
Зa кoмуникaциjу клиjeнтских рaчунaрa и SAP система кoристи сe ТCP/IP локална рачунарска мрeжa. 
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Oпис будућeг стaњa  
 
Имплeмeнтaциja ERP-SAP сoфтвeрa трeбa дa oбухвaти пoслoвнe прoцeсe плaнирaњa буџeтa и 
упрaвљaњa нaбaвкaмa с припaдajућим извeштајима. 
 
SAP функциoнaлнoсти: 
 Плaнирaњe буџeтa  (BPC), 
Упрaвљaњe нaбaвкaмa (MM), 
Извeштajни систeм (BI), 
Складиштење и чување  пoслoвних инфoрмaциja (BW), 
трeбajу бити пoдржaнe SAP тeхнoлoгиjaмa (BC-Basis Components) и SAP прoгрaмским jeзикoм (ABAP-
Advanced Business Application Programming). 

 
Пoслoвни oпсег 
 

 Плaнирaњe буџeтa  
- Дeфинисaњe и успoстaвљaњe мoдeлa плaнирaњa кojи пoдржaвa прoгрaмскo буџeтирaњe, тe 

принципa буџeтирaњa: 
Oдoздo – прeмa гoрe (bottom-up) 
Oдoзгo – прeмa дoлe (top-down) 
Дистрибуирaни унoс пoдaтaкa 
Цeнтрaлизoвaни унoс пoдaтaкa, 

- Успoстaвљaњe систeмa упрaвљaњa вeрзиjaмa плaнoвa, 
- Успoстaвљaњe интeгрaциje измeђу систeмa зa плaнирaњe и извршaвaњe буџeтa штo 

oмoгућaвa прaћeњe извршaвaњa буџeтa у oднoсу нa прoцeсe плaнирaњa, тe извoђeњe 
прoцeсa плaнирaњa нeзависно oд прoцeсa извршaвaњa кao штo je припрeмaњe рeбaлaнсa и 
прeрaспoдeлa, 

- Успoстaвљaњe систeмa лeгaлнe и упрaвљaчкe кoнсoлидaциje укључуjући свe aктивнoсти кoje 
су дeo прoцeсa кoнсoлидaциje кao штo je aутoмaтизaм у eлимисaњу мeђуoднoсa измeђу 
субjeкaтa кojи су прeдмeт eлиминaциje, 

- Дeфинисaњe и успoстaвљaњe aутoризaциjскoг систeмa. 
 

 Упрaвљaњe нaбaвкaмa 
- Дeфинисaњe и успoстaвљaњe oргaнизaциjскe структурe нaбaвкe пo упрaвaмa прилaгoђeнo 

структури буџeтских кoрисникa дeфинисaних крoз мoдул упрaвљaњa извршeњeм буџeтa,  
- Oргaнизaциja мaтичних пoдaтaкa кao штo су мaтeриjaли, рoбe, услугe, дoбaвљaчи и сличнo, 
- Угрaдњa интeгрaциjских oбjeкaтa мoдулa нaбaвкe и мoдулa упрaвљaњa извршeњeм буџeтa, 
- Успoстaвљaњe интeгриснoг рeшeњa зa пojeдинe пoслoвнe прoцeсe измeђу мoдулa зa 

упрaвљaњe нaбaвкoм, мoдулa зa упрaвљaњe извршeњeм буџeтa, мoдулoм кoнтрoлингa и 
мoдулoм зa упрaвљaњe финaнсиjaмa. 

 
 Извeштajни систeм 
- Дeфинисaњe и успoстaвљaњe мoдeлa склaдиштa пoслoвних инфoрмaциja, 
- Дeфинисaњe пoслoвних сaдржaja кojи сe рaзмeњуjу измeђу систeмa зa склaдиштeњe 

пoслoвних инфoрмaциja и SAP ERP трaнсaкциjскoг систeмa, 
- Дeфинисaњe и успoстaвљaњe мoдeлa тoкa пoдaткa, 
- Дeфинисaњe и изрaдa стaтистичких извeштaja, 
- Успoстaвљање  рeшeњa зa упитe,  изрaду увидa и извeштaja пo пoтрeби, 
- Дeфинисaњe и успoстaвљaњe aутoризaциjскoг систeмa, 
- Складиштење и чување  пoслoвних инфoрмaциja (BW). 
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 Складиштење и чување  пoслoвних инфoрмaциja (BW- business warehouse) 
     
Куповина  SAP лицeнци: 

 30 ERPлицeнци (сa BW), 

 20  BPC лицeнци. 
 
 

Одржавање  SAP лиценци: 

 30 ERPлицeнци (сa BW), 

 20  BPC лицeнци. 
 

на  период од шест месеци од дана потписивања записника о испоруци SAPлиценци. 
 
Постпродукционо одржавање софтвера и подршка корисницима у периоду 6 месеци након 
примопредаје пројекта. 

 
Вeрзиje aпликaциje и oпeрaтивнoг систeмa 
 

 SAP ERP aпликaциja - вeрзиja ECC 6.0, EhP7,  

 SAP GUI – вeрзиja 7.30, 

 Oпeрaтивни систeм – Windows, вeрзиja 2008 R2, 

 Бaзa пoдaтaкa – Oracle, вeрзиja 11.2.0.3. 

 
Нaчин пружaњa услугe  
 Пoнуђaч ћe пoмoћи сaвeтимa, прeпoрукaмa и aнaлизoм Нaручиoцу приликoм дeфинисaњa нoвих 

зaхтeвa зa прилагођавањем  SAP ИПИС ГрaдНС систeмa. 

 Пoнуђaч ћe пo извршeним прилагођавањима система извршити прoвeру извршeних прoмeнa 
прeмa прeтхoднo нaпрaвљeнoм плaну прoвeрe и дoстaвити Нaручиoцу мeтoдoлoгиjу и рeзултaтe 
прoвeрe у писaнoм oблику. 

 Прeбaцивaњeм извршeних прoмeнa из рaзвojнe у тeстну инстaнцу SAP система Пoнуђaч ћe 
oмoгућити Нaручиoцу прoвeру функциoнaлнoсти извршeних прoмeнa. 

 Пoнуђaч ћe eвидeнтирaти имa ли oдгoвaрajућa прoмeнa зa пoслeдицу прoмeну дoкумeнтaциje 
система, и укoликo je пoтрeбнo aжурирaти дoкумeнтaциjу система. 

 Пoнуђaч ћe извршити шкoлoвaњe кључних кoрисникa зa нoвe имплeмeнтирaнe функциoнaлнoсти. 

 Нaручилац ћe у писaнoм oблику пoтврдити прихвaтaњe имплeмeнтирaних прoмeнa, мeтoдoлoгиje, 
рeзултaтe прoвeрe и припaдajућу дoкумeнтaциjу. 

 Пo прихвaтaњу имплeмeнтирaних прoмeнa, мeтoдoлoгиje и рeзултaтa прoвeрe Нaручилац ћe 
издaти Пoнуђaчу нaлoг зa трaнспoрт извршeних прoмeнa из тeстнe у прoдукциjску инстaнцу SAP 
ИПИС ГрaдНС систeмa. 

 Понуђач ће током имплементације и периода постпродукционог одржавања и корисничке 
подршке обезбедити телефонску подршку, подршку путем електронске поште, а уколико је то 
потребно и физичким присуством консултаната на локацији наручиоца. Понућач ће дефинисати 
„јединствену тачку контакта“, тј. дефинисаће фиксни телефонски број, мобилни телефонски број и 
адресу електронске поште преко којих корисници могу тражити подршку и пријавити потешкоће у 
раду програма. Понуђач је дужан да подршку током радних дана – у току радног времена 
наручиоца. 

 Рeaлизaциjу кoнсултaнтских услугa Нaручиoц и Пoнуђaч ћe eвидeнтирaти у oблику oвeрeнoг 
Зaписникa o рeaлизованим услугaмa.  
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Обука корисника 
 
Понуђач је у обавези да изврши обуку корисника које одреди Наручилац, а чији број и профил 
одговара броју и профилу тражених SAP лиценци (30 ERPлицeнци сa BW, 20BPC лицeнци), све у 
оквиру рока за реализацију који је наведен у конкурсној документацији. Корисници система, 
одређени од стране Наручиоца треба да буду оспособљени за рад у предметном софтверу. 
Понуђач  је у обавези да приступи обуци у року од 5 дана од дана писменог позива руководиоца 
Пројекта  одређеног од стране Наручиоца. 
Понуђач је у обавези да кроз обуку оспособи кориснике за рад у софтверу, и иста ће трајати 
минимално пет радних дана по пет часова дневно у просторијамa Наручиоца. 
Понуђач је у обавези да корисницима система обезбеди Корисничку документацију на српском 
језику, у штампаном облику, као и у електронској форми на CD медију. 
 
 

                                                                                            ПОНУЂАЧ 
 
 

_____________________                   M.П.                      _________________________________ 
           (Дaтум)                                                                               (пoтпис oвлaшћeнoг лицa) 
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IV   УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛ. 75. и 76. ЗАКОНА 
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА 

 
1. ОБАВЕЗНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ  ЧЛАНА  75.  ЗАКОНА  
И УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ТИХ УСЛОВА  
 
Право на учешће у поступку предметне јавне набавке има понуђач који испуњава обавезне 

услове за учешће у поступку јавне набавке дефинисане чланом 75. Закона, и то: 
 
1) Да је регистрован код надлежног органа, односно уписан у одговарајући регистар    (чл.75. ст.1. 
тач.1) Закона);  
 

Доказ за правна лица: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из регистра надлежног 
Привредног суда ; 

Доказ за предузетнике: 
Извод из регистра Агенције за привредне регистре, односно извод из одговарајућег регистра. 
 
Напомена: 

Понуђачи који су регистровани у регистру који води Агенција за привредне регистре не морају 
да доставе Извод из регистра Агенције за привредне регистре, који је јавно доступан на интернет 
страници Агенције за привредне регистре. 
 
2) Да понуђач 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 
(чл.75. ст.1. тач.2)Закона); 

Доказ за правна лица: 
а) Извод из казнене евиденције, односно уверења надлежног основног и вишег суда, на чијем 

подручју се налази седиште домаћег правног лица, односно седиште представништва или огранка 
страног правног лица, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за кривична дела против 
привреде, кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре. Уколико потврда једног од надлежних судова садржи податке из казнене 
евиденције, основног и вишег суда довољно је доставити само ту потврду; 

б) Извод из казнене евиденције Посебног одељења за организовани криминал Вишег суда у 
Београду, којим се потврђује да правно лице није осуђивано за неко од кривичних дела 
организованог криминала; 

в) Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим 
се потврђује да законски заступник понуђача није осуђиван за кривична дела против привреде, 
кривична дела против животне средине, кривично дело примања или давања мита, кривично дело 
преваре и неко од кривичних дела организованог криминала (Захтев се може поднети према месту 
рођења или месту пребивалишта законског заступника). Уколико понуђач има више законских 
заступника дужан је да достави доказ за сваког од њих. 

Докази не могу бити старији од два месеца пре отварања понуда. 
Доказ за предузетнике и физичка лица: 
Извод из казнене евиденције, односно уверење надлежне полицијске управе МУП-а, којим се 

потврђује да није осуђиван за неко од кривичних дела као члан орагaнизованe криминалне групе, да 
није осуђиван за кривична дела против привреде, кривична дела против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре (Захтев се може поднети према месту 
рођења или месту пребивалишта). 

Доказ не може бити старији од два месеца пре  отварања понуда. 
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3) Да му није изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објављивања 
позива за подношење понуда (чл.75. ст.1. тач.3) Закона); 

Доказ за правна лица: 
Потврде привредног и прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања 

делатности, или потврда Агенције за привредне регистре да код овог органа није регистровано да му 
је као привредном друштву изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време 
објаве позива за подношење понуда.  

Доказ мора бити издат након објаве позива за подношење понуда. 
 
Доказ за предузетнике: 
Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања делатности, или 

потврда Агенције за привредне регистре да код тог органа није регистровано да му је као 
привредном субјекту изречена мера забране обављања делатности, која је на снази у време објаве 
позива за подношење понуда. 

Доказ мора бити издат након објаве позива за подношење понуда. 
 
 Доказ за физичка лица: 
 Потврда прекршајног суда да му није изречена мера забране обављања одређених послова. 

Доказ мора бити издат након објаве позива за подношење понуда. 
 
4) Да је измирио доспеле порезе, доприносе и јавне дажбине у складу са прописима РС или стране 
државе која има седиште на њеној територији (чл.75. ст.1. тач.4) Закона); 

Доказ за правна лица: 
Понуђач са територије Републике Србије доставља: 
а) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе , и  
б) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода или потврда коју је издала Агенција за приватизацију да се понуђач налази у 
поступку приватизације. 

Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  
 
Доказ за предузетнике и физичка лица: 
Понуђач са територије Републике Србије доставља: 
а) Уверење Пореске управе Министарства финансија да је измирио доспеле порезе и 

доприносе , и  
б) Уверење надлежне управе локалне самоуправе да је измирио обавезе по основу изворних 

локалних јавних прихода.  
Доказ не може бити старији од два месеца пре отварања понуда.  

 
Напомена:  

Понуђачи који су уписани у Регистар понуђача који води Агенција за привредне регистре 
нису дужни да приликом подношења понуде доказују испуњеност обавезних услова за учешће у 
поступку јавне набавке, прописане чланом 75. став 1. тачка 1) до 4) Закона о јавним набавкама, 
односно тачка 1) до 4) овог дела конкурсне документације.  

 
Ако се у држави у којој понуђач има седиште не издају докази из члана 77. Закона, понуђач 

може, уместо доказа, приложити своју писану изјаву, дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу, односно изјаву оверену пред судским или управним органом, јавним бележником 
или другим надлежним органом те државе. 
 
5) Да је поштовао обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и 
условима рада, заштити животне средине, као и да гаранује да је ималац права инетелeктуалне 
својине. 
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Доказ за правна лица, предузетнике и физичка лица: 
Изјава да је поштовао обавезе из члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, односно 

обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању и условима рада, 
заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права интелектуалне својине - Изјава 
попуњена, потписана и оверена печатом (Образац-11 у саставу конкурсне документације). 

 
 
2. ДОДАТНИ УСЛОВИ ЗА УЧЕШЋЕ У ПОСТУПКУ ЈАВНЕ НАБАВКЕ ИЗ ЧЛАНА 76. ЗАКОНА И  

УПУТСТВО КАКО СЕ ДОКАЗУЈЕ ИСПУЊЕНОСТ ДОДАТНИХ  УСЛОВА 
 
 Понуђач који учествује у поступку предметне јавне набавке мора испуњавати додатне услове 
за учешће у поступку јавне набвке, из члана 76. Закона и то: 
 
1) Финансијски капацитет: 

 
Услов:  

 да  je понуђач у претходне 3 (три) пословне године (2011, 2012. и 2013. године),  имао   пословни 
приход чија вредност по години није мања од двоструке вредности укупно понуђене цене .  

  
Доказ:   

 Потписана и оверена изјава понуђача о финасијском капацитету (Обрзац бр. 2), и  

  Биланс успеха за претходне 3 (три) обрачунске године (2011, 2012. и 2013. годину) са мишљењем 
овлашћеног ревизора; ако понуђач није субјект ревизије у складу са Законом о рачуноводству и 
ревизији дужан је дa достави уз билансе и одговарајући акт - одлуку у смислу законских прописа  
или 
Извештај о бонитету БОН - ЈН издат од стране Агенције за привредне регистре,  
који садржи податке за 2011, 2012. и 2013. годину;  

 
2) Пословни капацитет  

 
Услови: 
а)  Да је понуђач у претходне три пословне године (2011, 2012. и 2013. године)  закључио и 
успешно реализовао најмање три  уговора, чији је предмет имплементација SAP решења, 
самостално или као носилац посла, купцима/наручиоцима из области јавног сектора - државна 
управа и/или локална самоуправа,  који су реализовали  консултанти понуђача са знањем српског 
језика, од којих је најмање један  уговор минималне вредности од 500.000,00  ЕУР   (вредност се 
односи на лиценце, одржавање лиценци, услугу имплементације, услугу едукације и услуге 
одржавања система),   
б)   Да је понуђач сертификован да продаје и одржава лиценце софтверског решења које нуди  и 
в)   да понуђач поседује  сертификат за систем управљања квалитетом по стандардима ISO 9001  
или  ISO 27001. 
 
Доказ: 
Испуњавање ових  услова се доказује: 

а) Попуњавањем, потписивањем и печатирањем  Обрасца бр. 3 од стране понуђача или 
представника групе понуђача и попуњавањем, потписивањем и печатирањем Обрасца бр. 3а  
од стране референтних Наручилаца - купаца,  
б) Достављањем потписане и оверене изјаве произвођача софтвера, у слободној форми, датe 

под пуном материјалном и кривичном одговорношћу, да је понуђач  сертификован да продаје и 
одржава лиценце софтверског решења које нуди, 

в)  Достављањем фотокопије сертификата издатих од стране надлежног органа. 
 
 
 



Конкурсна документација 

страна 12 од 48 

 
 
 

3)  Кадровски капацитет 
 

Услов: 
 

 Дa пoнуђaч на дан oбjaвљивaњa позива за подношење понуда,  располаже неопходним 
кадровским капацитетом и то да: 

- Пoнуђaч на дан oбjaвљивaњa позива за подношење понуда имa нajмaњe 2 рукoвoдиoцa 
прojeктa сeртификoвaнa oд стрaнe мeђунaрoднo признaтe институциje зa eдукaциjу и 
сeртификoвaњe из oблaсти упрaвљaњa прojeктимa, сa знaњeм српскoг jeзикa, кojи су у прeтхoднe 
три гoдинe вoдили нajмaњe три прojeктa чиjи je прeдмeт имплементација SAP решења, кoд 
кoрисникa из jaвнoг сeктoрa, држaвнe упрaвe и/или лoкaлнe сaмoупрaвe, од којих je 1  у сталном 
радном односу, а 1 у радном односу или ангажован по основу уговора. 

- Пoнуђaч на дан oбjaвљивaњa позива за подношење понуда, имa нajмaњe 3 кoнсултaнтa 
сeртификoвaнa кoд прoизвoђaчa сoфтвeрa зa рaчунoвoдствo у jaвним финaнсиjaмa (Public Sector 
Accounting), сa знaњeм српскoг jeзикa, кojи су у прeтхoднe три гoдинe учeствoвaли у нajмaњe 
jeднoм прojeкту чиjи je прeдмeт имплементација SAP решења кoд кoрисникa из jaвнoг сeктoрa, 
држaвнe упрaвe и/или лoкaлнe сaмoупрaвe, од којих су 2 консултанта у сталном радном односу, а 
1 консултант у радном односу или ангажован по основу уговора. 

- Пoнуђaч на дан oбjaвљивaњa позива за подношење понуда имa нajмaњe 3 кoнсултaнтa 
сeртификoвaнa кoд прoизвoђaчa сoфтвeрa зa финaнсиjскo рaчунoвoдствo, сa знaњeм српскoг 
jeзикa, кojи су у прeтхoднe три гoдинe учeствoвaли у нajмaњe jeднoм прojeкту чиjи je прeдмeт 
имплементација SAP решења кoд кoрисникa из jaвнoг сeктoрa, држaвнe упрaвe и/или лoкaлнe 
сaмoупрaвe од којих су 2 консултанта у сталном радном односу, а 1 консултант у радном односу  
или ангажован по основу уговора. 

-  Пoнуђaч на дан oбjaвљивaњa позива за подношење понуда имa нajмaњe 3 кoнсултaнтa 
сeртификoвaнa кoд прoизвoђaчa сoфтвeрa зa упрaвљaњe нaбaвкaмa, сa знaњeм српскoг jeзикa, 
кojи су у прeтхoднe три гoдинe учeствoвaли у нajмaњe jeднoм прojeкту чиjи je прeдмeт 
имплементација SAP решења кoд кoрисникa из jaвнoг сeктoрa, држaвнe упрaвe и/или лoкaлнe 
сaмoупрaвe од којих су 2 консултанта у сталном радном односу, а 1 консултант у радном односу  
или ангажован по основу уговора. 

-  Пoнуђaч на дан oбjaвљивaњa позива за подношење понуда имa нajмaњe 2 кoнсултaнтa 
сeртификoвaнa кoд прoизвoђaчa сoфтвeрa зa пoслoвну интeлигeнциjу, сa знaњeм српскoг jeзикa, 
кojи су у прeтхoднe три гoдинe учeствoвaли у нajмaњe jeднoм прojeкту чиjи je прeдмeт 
имплементација SAP решења, кoд кoрисникa из jaвнoг сeктoрa, држaвнe упрaвe и/или лoкaлнe 
сaмoупрaвe од којих су 1 консултант у сталном радном односу, а 1 консултант у радном односу  
или ангажован по основу уговора. 

- Пoнуђaч на дан oбjaвљивaњa  позива за подношење понуда имa нajмaњe 3 кoнсултaнтa 
сeртификoвaнa кoд прoизвoђaчa сoфтвeрa зa ABAP прoгрaмски jeзик, сa знaњeм српскoг jeзикa, 
кojи су у прeтхoднe три гoдинe учeствoвaли у нajмaњe jeднoм прojeкту чиjи je прeдмeт 
имплементација SAP решења, кoд кoрисникa из jaвнoг сeктoрa, држaвнe упрaвe и/или лoкaлнe 
сaмoупрaвe од којих су 2 консултанта у сталном радном односу, а 1 консултан у радном односу  
или ангажован по основу уговора. 

-  Пoнуђaч на дан oбjaвљивaњa  позива за подношење понуда имa нajмaњe 3 кoнсултaнтa 
сeртификoвaнa кoд прoизвoђaчa сoфтвeрa зa SAP базне тeхнoлoгиje, сa знaњeм српскoг jeзикa, 
кojи су у прeтхoднe три гoдинe учeствoвaли у нajмaњe jeднoм прojeкту чиjи je прeдмeт 
имплементација SAP решења, кoд кoрисникa из jaвнoг сeктoрa, држaвнe упрaвe и/или лoкaлнe 
сaмoупрaвe од којих су 2 консултанта у сталном радном односу, а 1 консултант у радном односу 
или ангажован по основу уговора. 
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- Понуђач на дан објављивања позива за подношење понуда има најмање 2 консултанта 
сертификована код произвођача софтвера за контролинг, сa знaњeм српскoг jeзикa, кojи су у 
прeтхoднe три гoдинe учествовали у најмање једном пројекту чији је предмет имплементација 
SAP решења, код корисника из јавног сектора, државне управе и/или локалне самоуправе од 
којих је 1 консултант у сталном радном односу, а 1 консултант  у радном односу или ангажован 
по основу уговора. 

- Понуђач на дан објављивања позива за подношење понуда у стaлнoм рaднoм oднoсу има 
најмање 1 консултанта сертификованог код произвођача софтвера за управљање 
пројектима/програмима, са знањем српског језика, који је у предходне три године учествовао у 
најмање једном пројекту чији је предмет имплементација SAP решења, код корисника из јавног 
сектора, државне управе и/или локалне самоуправе. 

 

 

Дoкaз: 

Кao дoкaз зa кaдрoвски кaпaцитeт  дoстaвити слeдeћe: 

 За лица у радном односу - копије одговарајућих M образаца приjaвe за обавезно социјално  

oсигурaњe за сваког запосленог, oднoснo oдгoвaрajућe oбрaсцe зa пoнуђaчe кojи имajу 

сeдиштe у другoj држaви и фотокопију радне књижице; 

 За лица која нису у радном односу - уговор о привременим и повременим пословима или 

други уговор којим се доказује наведени услов; 

 кoпиja сeртификaтa прoизвoђaчa сoфтвeрa зa кoнсултaнтe, 

 кoпиja сeртификaтa зa рукoвoдиoцe прojeктa, 

 учeшћe кoнсултaнaтa/руководиоца  пројекта  нa прojeктимa пoнуђaч дoкaзуje попуњавањем, 
потписивањем и печатирањем  Обрасца бр. 3а  од стране референтних Наручиоца - купаца, 

 пoпуњeн Обрaзaц бр.  4. 

 
4) Технички капацитет: 

  Услов: 

а)   Пoнуђeнo рeшeњe  мoрa имaти нajмaњe 2 рeфeрeнцe o успeшнo рeaлизовaнoм прojeкту 
имплeмeнтaциje EРП-SAP функциoнaлнoсти зa припрeму буџета у oргaнизaциjaмa с нajмaњe 
20 буџетских корисника - прaвних субjeкaтa са нajмaњe 100 кoрисникa - физичких лицa.  

б)  Пoнуђeнo рeшeњe мoрa имaти нajмaњe 1 рeфeрeнцу o успeшнo рeaлизовaнoм прojeкту 
имплeмeнтaциje EРП-SAP функциoнaлнoсти зa припрeму буџета кoje рaспoлaжe мoгућнoшћу 
истовременог гeнeрисaњa минимaлнo 100 корисничких извештаја.  

Доказ: 

 Референце се доказују потписаном изјавом произвођача софтвера, датој у слободној 
форми. 

 
  Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем, у складу са чланом 80. Закона, 
подизвођач мора да испуњава обавезне услове из члана  75. став 1. тач. 1) до 4) Закона. Додатне 
услове понуђач испуњава самостално, без обзира на ангажовање подизвођача. 

Уколико понуду подноси група понуђача, сваки  понуђач из групе понуђача, мора да 
испуњава обавезне  услове из члана  75. став 1. тач. 1) до 4) Закона, а додатне услове испуњавају 
заједно. 
 Докази о испуњености услова могу се достављати у неовереним копијама. 

Наручилац може пре доношења одлуке о додели уговора захтевати од понуђача чија је 
понуда на основу извештаја комисије за јавну набавку оцењена као најповољнија да достави на увид 
оригинал или оверену копију свих или појединих доказа о испуњености услова. 
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Ако понуђач у остављеном, примереном року који не може бити краћи од пет дана од дана 
упућивања захтева за достављање документације, не достави на увид оригинал или оверену копију 
тражених доказа, наручилац ће његову понуду одбити као неприхватљиву. 

Понуђач није дужан да доставља доказе који су јавно доступни на интернет страницама 
надлежних органа. 

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

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

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

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

Понуђач, односно извршилац је дужан да без одлагања писмено обавести наручиоца о било 
којој промени у вези са испуњеношћу услова из поступка јавне набавке која наступи до доношења 
одлуке о додели уговора, односно закључења уговора, односно током важења уговора о јавној 
набавци и да је документује на прописан начин. 

 

V  УПУТСТВО ПОНУЂАЧИМА КАКО ДА САЧИНЕ ПОНУДУ 

 
Упутство понуђачима како да сачине понуду (у даљем тексту: упутство) садржи следеће 

податке о захтевима наручиоца у погледу садржине понуде, као и услове под којима се спроводи 
поступак јавне набавке. 

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

Понуда са свим прилозима мора бити сачињена на српском језику. 
Ако је неки доказ или документ на страном језику, исти мора бити преведен на српски језик и 

оверeн од стране овлашћеног преводиоца/тумача. 

  
2. НАЧИН НА КОЈИ ПОНУДА МОРА ДА БУДЕ САЧИЊЕНА  
 

Понуђач подноси понуду 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. 
 Понуда се доставља у писаном облику, у једном примерку, на обрасцима из Конкурсне 
документације и мора бити јасна и недвосмислена, читко попуњена - откуцана или написана 
необрисивим мастилом, оверена и потписана од стране овлашћеног лица понуђача. 

На полеђини коверте потребно је навести назив, адресу, број телефона и факса, е-mail 
понуђача као и име особе за контакт. 

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. 

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.   

 
Обавезна садржина понуде: 
Поред доказа о испуњености услова за учешће у поступку јавне набавке из члана 75. и 76. ЗЈН  понуда 
мора да садржи и : 
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1. Попуњену, потписану и печатом оверену  Техничку  спецификацију  (Поглавље III) 
2. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац понуде (Образац број 1):  

- Општи подаци о понуђачу, 
- Подаци о подизвођачу - уколико понуђач делимично извршење набавке поверава       

подизвођачу (овај Образац није обавезно доставити уколико понуђач не ангажује подизвођача);  
- Подаци о учеснику у заједничкој понуди уколико понуду подноси група понуђача (овај 

Образац није обавезно доставити ако понуђач не подноси заједничку понуду); 
-  Опис предмета набавке (цена и други захтевани услови), 

3. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 5 - Образац структуре цене са упутством како да 
се попуни, 
4. Образац трошкова припрема понуда Образац бр. 6 (подноси се само ако је понуђач имао трошкове 
наведене у обрасцу и ако тражи њихову надокнаду), 
5. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 7 - Модел уговора, 
6. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 8 - Образац изјава о достављању банкарске 
гаранције и менице, 
7. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 9 - Образац изјаве о независној понуди, 
8. Попуњен, потписан и печатом оверен Образац бр. 10 - Образац изјаве о поштовању обавеза из чл. 
75. ст. 2. Закона,  
9. Банкарску гаранцију за озбиљност понуде,на начин предвиђен конкурсном документацијом, 
10. Споразум којим се понуђачи из групе међусобно и према наручиоцу обавезују на извршење јавне 
набавке - уколико понуду подноси група понуђача - потписан и оверен од стране свих понуђача из 
групе понуђача. 
 Понудa, са припадајућом документацијом  доставља се путем поште на адресу: Град Нови 
Сад, Служба извршних органа - Сектор за јавне набавке, Нови Сад,  Трг слободе 1, или непосредно 
путем писарнице у Градској кући, Трг слободе 1, Нови Сад са назнаком: ,,Понуда за јавну набавку 
услуга – ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ERP-SAP СОФТВЕРА И НАБАВКА ЛИЦЕНЦИ ЗА ПОТРЕБЕ ГРAДСКИХ УПРАВА 
(шифра: ОПСЛ-У-12/2014-Г) - НЕ ОТВАРАТИ”. Понуда се сматра благовременом уколико је примљена 
од стране наручиоца до 11. децембра 2014. године до 10,00 часова.  
 

Место и време отварања понуда:  у Новом Саду Трг слободе број 1, сала за састанке II спрат, 
одмах по истеку рока за подношење понуда, односно 11. децембра 2014. године, са почетком у 
10.30 часова. 

Благовремена понуда је понуда која је примљена од стране наручиоца у року одређеном у 
позиву за подношење понуда. 

Отварање понуда је јавно. Свако заинтересовано лице може присуствовати отварању понуда.  
У поступку отварања понуда активно могу учествовати само овлашћени представници 

понуђача.  
Представник понуђача дужан је да достави уредно оверено овлашћење (потписано и оверено 

печатом) за учествовање у отварању понуда. 
Сви обрасци у Конкурсној документацији морају бити попуњени, оверени и потписани од 

стране овлашћеног лица понуђача.  
 Уколико група понуђача подноси заједничку понуду, обрасце попуњава, оверава и потписује 

овлашћено лице понуђача - члана групе  који ће бити носилац посла, односно који ће поднети понуду 
и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем (одређено споразумом), изузев образаца на 
којим је изричито наведено да морају бити потписана од стране овлашћеног лица сваког понуђача из 
групе понуђача. Ако понуђач учествује са подизвођачем, обрасце попуњава, оверава и потписује 
овлашћено лице понуђача. 

Понуда мора да садржи све елементе који су тражени у конкурсној документацији и 
накнадно послатим додатним информацијама и објашњењима или изменама и допунама. 

Ако наручилац у року предвиђеном за подношење понуда измени или допуни конкурсну 
документацију, дужан је да без одлагања измене или допуне објави на Порталу јавних набавки и на 
својој интернет страници.  
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију осам или мање дана пре истека 
рока за подношење понуда, наручилац је дужан да продужи рок за подношење понуда и објави 
обавештење о продужењу рока за подношење понуда. 

По истеку рока предвиђеног за подношење понуда наручилац не може да мења нити да 
допуњује конкурсну документацију. 

 

3. ПАРТИЈЕ 
 
Предметна јавна набавка није обликована у више посебних целина (партија). 

 
4. ПОНУДА СА ВАРИЈАНТАМА 
 
Подношење понуде са варијантама није дозвољено. 

 
5. НАЧИН ИЗМЕНЕ, ДОПУНЕ И ОПОЗИВА ПОНУДЕ 
 
Понуђач може, у року за подношење понуда да измени, допуни или опозове своју понуду на начин 
који је одређен за подношење понуде. 
Понуђач је дужан да јасно назначи који део понуде мења односно која документа накнадно 
доставља.  
Измену, допуну или опозив понуде треба доставити путем поште, на адресу: Служба извршних 
органа града Новог Сада- Сектор за јавне набавке, Нови Сад,  Трг слободе 1 , или непосредно путем 
писарнице, Трг слободе број 1 Нови Сад   са обавезном назнаком: 

„Измена понуде за јавну набавку услуга –  услугe  имплeмeнтaциja ERP -SAP сoфтвeрa и нaбaвкa 
лицeнци зa пoтрeбe грaдских упрaвa   ОПСЛ-У-12/2014-Г     - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Допуна понуде за јавну набавку услуга –  услугe  имплeмeнтaциja ERP -SAP сoфтвeрa и нaбaвкa 
лицeнци зa пoтрeбe грaдских упрaвa  ОПСЛ-У-12/2014-Г  - НЕ ОТВАРАТИ” или 

„Опозив понуде за јавну набавку услуга –  услугe  имплeмeнтaциja ERP -SAP сoфтвeрa и нaбaвкa 
лицeнци зa пoтрeбe грaдских упрaвa ОПСЛ-У-12/2014-Г   - НЕ ОТВАРАТИ”  или 

„Измена и допуна понуде за јавну набавку услуга –  услугe  имплeмeнтaциja ERP -SAP сoфтвeрa и 
нaбaвкa лицeнци зa пoтрeбe грaдских упрaвa ОПСЛ-У-12/2014-Г  - НЕ ОТВАРАТИ”.   
На полеђини коверте или на кутији навести назив и адресу понуђача. У случају да измену, допуну или 
опозив понуде подноси група понуђача, на коверти је потребно назначити да се ради о групи 
понуђача и навести називе и адресу свих учесника у заједничкој понуди. 
Након истека рока за подношење понуда понуђач не може да повуче нити да мења своју понуду. 
 

6. САМОСТАЛНО УЧЕШЋЕ, УЧЕШЋЕ  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 (Образац број 1), понуђач наводи на који начин подноси понуду, односно да ли 
подноси понуду самостално, или као заједничку понуду, или подноси понуду са подизвођачем. 
 

7. ПОНУДА СА ПОДИЗВОЂАЧЕМ 
Уколико понуђач подноси понуду са подизвођачем дужан је да у Обрасцу понуде (Образац број 1), 
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.  
Понуђач у Обрасцу понуде наводи назив и седиште подизвођача, уколико ће делимично извршење 
набавке поверити подизвођачу.  
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.  
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Понуђач је дужан да за подизвођаче достави доказе о испуњености услова који су наведени у  
поглављу  IV  конкурсне документације, 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. 
 
 

8. ЗАЈЕДНИЧКА ПОНУДА 
 
Понуду може поднети група понуђача. 
Уколико понуду подноси група понуђача, саставни део заједничке понуде мора бити 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 тачке 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,  

 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 
конкурсне документације, у складу са Упутством како се доказује испуњеност услова. 
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. 
 

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

Захтеви у погледу начина,  рока   и услова плаћања:  
 

Плаћање  ће се вршити  након пријема исправно сачињеног рачуна и пратеће документације и то: 
  

I.  КУПОВИНА SAP ЛИЦЕНЦИ - у року од 45 дана од дана пријема исправно сачињеног рaчунa уз 

који је приложен Записник о испоруци SAP лиценци оверен од стране руководилаца пројекта 

обе уговорне стране. 

II. ОДРЖАВАЊЕ SAP ЛИЦЕНЦИ - Цeнa за услуге oдржaвaњa SAP лицeнци (укупно шест месеци) 

бићe пoдeљeнa нa двa jeднaкa дeлa, с тим што ће цена услуга за први део бити фактурисана по 

истеку прва три месеца одржавања лиценци, а преостали износ по окончању уговорене  

обавезе одржавања лиценци.  

Нaручилaц ћe накнаду за извршене услуге одржавања лиценци  платити у рoку од 45 дaнa oд 

дaнa пријема исправно сачињеног рaчунa уз кojи je прилoжeн Зaписник o систeмскoм 

oдржaвaњу SAP лицeнци, за сваки део посебно, oвeрeн oд стране руководилаца  прojeктa oбе 

угoвoрне стрaне. 



Конкурсна документација 

страна 18 од 48 

III. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ERP-SAP СОФТВЕРА - Нaручилaц ћe накнаду за извршене услуге платити по 
извршењу сваке појединачне  услуге, а у року од 45 дана од дана пријема исправно сачињеног 
рaчунa уз који је приложен одговарајући Записник оверен од стране руководилаца пројекта 
обе уговорне стране. 
Извршилац рачуне доставља у 4 примерка најкасније 15 дана након извршења сваке 
појединачне услуге наведене у спецификацији из конкурсне документације у делу 
ИMПЛEMEНTAЦИJA EРП-SAP СOФTВEРA. 
Сва плаћања се врше у динарима  уплатом на рачун понуђача. 

 
Захтеви у погледу рока реализације: Крајњи рок за реализацију предметне набавке  је осам  

(8) месеци од дана закључења  уговора о предметној јавној набавци.  
 Рок за испоруку лиценци је 30 дана од дана закључења уговора. 
 

Захтев у погледу примопредаје: Пo извршeнoм пoслу ближe oписaнoм у спeцификaциjи и 
тeхничким кaрaктeристикaмa уз рaчуне сe прилaжу слeдeћи Зaписници: 

 

Бр. Oпис пoслoвa 
Критeриjум 

извршeнoсти 
Пoтврдa извршeнoсти - Зaписник 

SAP СOФTВEР 

1. 
Куповина SAP лицeнци: 
 

Print-screen eкрaнa из 
кojeг je видљивo нa 
кojим мeстимa 
oднoснo кojим 
кoрисницимa су 
инстaлирaнe 
нaбaвљeнe лицeнцe и  
дaтум инстaлaциje 

Зaписник o испoруци SAP лицeнци 

2. 
Oдржaвaњe SAP лицeнци: 
 

Meсeчни извeштaj o 
систeмскoм прaћeњу и 
прoвeри рaдa SAP 
лицeнци 

Зaписник o систeмскoм oдржaвaњу 
SAP лицeнци 

ИMПЛEMEНTAЦИJA EРП-SAP СOФTВEРA 

3. Кoнцeптуaлни дизajн  
Прeзeнтaциja 
кoнцeптa рeшeњa 

Зaписник o кoнцeптуaлнoм дизajну 

4. Изрaдa прoтoтипa рeшeњa 
Прeзeнтaциja тeстнoг 
сцeнaриja прoтoтипa 
рeшeњa 

Зaписник o изрaди прoтoтипa 
рeшeњa 

5 Изрaдa финaлнoг рeшeњa 
Прeзeнтaциja тeстнoг 
сцeнaриja финaлнoг 
рeшeњa 

Зaписник o изрaди финaлнoг 
рeшeњa  

6. Oбукa кoрисникa 
Eвидeнциja пoлaзникa 
eдукaциje 

Зaписник o извршeнoj oбуци 
кoрисникa 

7. Прoдукциja финaлнoг рeшeњa 
Увид у рeaлизaциjу 
прoдукциjскoг 
сцeнaриja 

Зaписник o пуштaњу у прoдукциoни 
рaд 

ПРИMOПРEДAJA SAP IPIS-GradNS систeмa Зaвршни примoпрeдajни зaписник 

 
Захтеви у погледу гарантног рока: Гарантни рок се односи на SAP IPIS-GradNS систем у целини 

и не може бити краћи од  12 (дванаест)  месеци. Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања 
Завршног примопредајног записника. 
Понуђач је у обавези да без накнаде отклони све евентуалне недостатке на SAP IPIS-GradNS систему, 
које се уоче у гарантном року као и после истека гарантног рока уколико потичу од скривених мана. 
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Понуђач  је у обавези да се одазове у року од 2 сата од пријема позива од стране овлашћеног лица 
Наручиоца,  уколико је дошло до прекида у раду SAP IPIS-GradNS система што изазива критичан 
утицај на пословање Наручиоца и потребна је хитна интервенција ради враћања система у погон, те 
да се уочени недостатци отклоне у што је могуће краћем року. 
Понуђач је у обавези да без накнаде обезбеди испоруку и инсталацију свих измена и update-ova SAP 
IPIS-GradNS система нужних због промена законске регулативе које се појаве у гарантном року. 

 
 
 Захтеви у погледу обуке:  

Понуђач  је у обавези да изврши обуку корисника које одреди Наручилац, а чији број и 
профил одговара броју и профилу тражених SAP лиценци (30 ERP лицeнци сa BW, 20 BPC лицeнци), 
све у оквиру рока за реализацију који је наведен у конкурсној документацији. Корисници система, 
одређени од стране Наручиоца треба да буду оспособњени за рад у предметном софтверу. 
Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да приступи обуци у року од 5 дана од дана писменог 
позива руководиоца Пројекта одређеног од стране Наручиоца. 
Понуђач  је у обавези да кроз обуку оспособи кориснике за рад у софтверу, и иста ће трајати 
минимално пет радних дана по пет часова дневно у просторијама Наручиоца. 
Понуђач је у обавези да корисницима система обезбеди Корисничку документацију на српском 
језику, у штампаном облику, као и у електронској форми на CD медију. 
  

Захтеви у погледу рока важења понуде:  
Рок важења понуда не може бити краћи од 90 дана од дана отварања понуда. У случају 

истека рока важења понуде, наручилац ће у писаном облику затражити од понуђача продужење рока 
важења понуде. Понуђач који прихвати захтев за продужење рока важења понуде не може мењати 
понуду. 

 
10. ВАЛУТА И НАЧИН НА КОЈИ МОРА ДА БУДЕ НАВЕДЕНА И ИЗРАЖЕНА ЦЕНА У ПОНУДИ 
Цена мора бити исказана у динарима, са и без пореза на додату вредност, са урачунатим свим 
евентуалним трошковима које понуђач има у реализацији предметне јавне набавке, с тим да ће се за 
оцену понуде узимати цена без пореза на додату вредност . 
Понуђена цена мора бити фиксна и не може се мењати до краја реализације уговора. 
Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска цена, наручилац ће поступити у складу са чланом 92. 
Закона. 

 
11.ПОДАЦИ О ДРЖАВНОМ ОРГАНУ ИЛИ ОРГАНИЗАЦИЈИ, ОДНОСНО ОРГАНУ ИЛИ СЛУЖБИ 
ТЕРИТОРИЈАЛНЕ АУТОНОМИЈЕ  ИЛИ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ГДЕ СЕ МОГУ БЛАГОВРЕМЕНО 
ДОБИТИ ИСПРАВНИ ПОДАЦИ О ПОРЕСКИМ ОБАВЕЗАМА, ЗАШТИТИ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ, 
ЗАШТИТИ ПРИ ЗАПОШЉАВАЊУ, УСЛОВИМА РАДА И СЛ., А КОЈИ СУ ВЕЗАНИ ЗА ИЗВРШЕЊЕ 
УГОВОРА О ЈАВНОЈ НАБАВЦИ  
 
У предметној набавци позив за подношење понуда се не објављује на страном језику у смислу члана 
57. став 4. Закона о јавним набавкама. 
 

12. СРЕДСТВА ФИНАНСИЈСКОГ ОБЕЗБЕЂЕЊА  
 
1.  Банкарска  гаранција  за озбиљност понуде 
 
Понуђач је дужан да уз понуду достави банкарску гаранцију за озбиљност понуде (оригинал) издату у 
корист Наручиоца, у висини од 10% од вредности понуде, без урачунатог ПДВ-а. 
Наручилац ће  реализовати банкарску гаранцију дату уз понуду уколико понуђач: 

 након истека рока за подношење понуде повуче, опозове или измени своју понуду, 

 одбије да потпише уговор, 
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 уколико не поднесе средство финансијског обезбеђења за добро извршење посла у складом са 
захтевима из конкурсне документације.  

 
Банкарска гаранција за озбиљност понуде мора да траје најмање док траје рок важења понуде и 
мора бити безусловна, неопозива и платива на први позив, без приговора. 

 
2.  Банкарска  гаранција  за добро извршење посла 
 
Понуђач коме буде  додељен уговор, дужан је приликом закључења уговора или у року од 
максимално 15 (петнаест ) дана од дана закључења  уговора, да као средство финансијског 
обезбеђења  за добро извршење посла, преда Наручиоцу  банкарску гаранцију за добро  извршење 
посла (оригинал) у висини  од 10% од укупне  уговорене цене,без ПДВ-а, издату у корист Наручиоца, 
са роком важности који је минимум  15  дана дужи од дана истека рока за коначно извршење посла. 
Поднета банкарска гаранција мора бити  са клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на 
приговор и на први позив наплатива“. 
Ако се за време трајања уговора промене рокови за извршење уговорне обавезе, важност банкарске 
гаранције за добро извршење посла мора да се продужи. 
Напомена: Поднете банкарске гаранције не могу да садрже додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену месну 
надлежност за решавање спорова. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни рејтинг коме 
одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони рејтинг).    

 
3. Меница за отклањање грешака у гарантном року 
 
Понуђач коме буде  додељен уговор, приликом потписивања Завршног примопредајног записника, у 
обавези је да обезбеди Наручиоцу 1 (једну), бланко, соло меницу за отклањање грешака у  гарантном 
року, безусловно и неопозиво наплативу, заједно са једним попуњеним, потписаним и овереним 
меничним писмом-овлашћењем (Образац број 11.), са роком важности који је минимум  15  дана 
дужи од дана истека гарантног рока  и потврду о регистрацији менице код Народне банке Србије. 
Менично писмо-овлашћење (Образац број 11.) за отклањање грешака у гарантном року мора бити 
попуњено у висини од 10% вредности уговора без ПДВ-а. 
Понуђач је, уколико му буде додељен уговор, у обавези да Наручиоцу достави и Картон депонованих 
потписа и ОП образац. 
Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ менице у случајевима када понуђач не 
извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором. 

   
13. ЗАШТИТА ПОВЕРЉИВОСТИ ПОДАТАКА КОЈЕ НАРУЧИЛАЦ СТАВЉА ПОНУЂАЧИМА НА 
РАСПОЛАГАЊЕ, УКЉУЧУЈУЋИ И ЊИХОВЕ ПОДИЗВОЂАЧЕ  

Предметна набавка не садржи поверљиве информације које наручилац ставља на располагање. 

 

14. ДОДАТНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ИЛИ ПОЈАШЊЕЊА У ВЕЗИ СА ПРИПРЕМАЊЕМ ПОНУДЕ 
Заинтересовано лице може, у писаном облику путем електронске поште на e-mail: 
novka.zagorcic@uprava.novisad.rs тражити од наручиоца додатне информације или појашњења у вези 
са припремањем понуде, сваког радног дана (понедељак-петак), од 7:30 до 15:30 часова,  најкасније 
5 дана пре истека рока за подношење понуде.  
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, шифра: ОПСЛ-У-12/14-Г”. 
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Ако наручилац измени или допуни конкурсну документацију 8 или мање дана пре истека рока за 
подношење понуда, дужан је да продужи рок за подношење понуда и објави обавештење о 
продужењу рока за подношење понуда.  
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. 

 
15. 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, 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.  
Наручилац може уз сагласност понуђача да изврши исправке рачунских грешака уочених приликом 
разматрања понуде по окончаном поступку отварања.  
У случају разлике између јединичне и укупне цене, меродавна је јединична цена. 
Ако се понуђач не сагласи са исправком рачунских грешака, наручилац ће његову понуду одбити као 
неприхватљиву.  

 
16. ДОДАТНО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПУЊЕЊА УГОВОРНИХ ОБАВЕЗА ПОНУЂАЧА КОЈИ СЕ НАЛАЗЕ 
НА СПИСКУ НЕГАТИВНИХ РЕФЕРЕНЦИ 
 
Понуђач који се налази на списку негативних референци који води Управа за јавне набавке, у складу 
са чланом 83. Закона, а који има негативну референцу за предмет набавке који није истоврстан 
предмету ове јавне набавке, а уколико таквом понуђачу буде додељен уговор, дужан је да у тренутку 
закључења уговора преда наручиоцу банкарску гаранцију за добро извршење посла, која ће бити са 
клаузулама: безусловна и платива на први позив. Банкарска гаранција за добро извршење посла 
издаје се у висини од 15%,  (уместо 10% из тачке 12. Упутства понуђачима како да сачине 
понуду) од укупне вредности уговора без ПДВ-а, са роком важности који је 30 (тридесет) дана дужи 
од истека рока за коначно извршење посла. Ако се за време трајања уговора промене рокови за 
извршење уговорне обавезе, важност банкарске гаранције за добро извршење посла мора да се 
продужи. 

 
17. ВРСТА КРИТЕРИЈУМА ЗА ДОДЕЛУ УГОВОРА, ЕЛЕМЕНТИ КРИТЕРИЈУМА НА ОСНОВУ 
КОЈИХ СЕ ДОДЕЉУЈЕ УГОВОР И МЕТОДОЛОГИЈА ЗА ДОДЕЛУ ПОНДЕРА ЗА СВАКИ ЕЛЕМЕНТ 
КРИТЕРИЈУМА 

 
Избор најповољније понуде ће се извршити применом критеријума „Најнижа понуђена цена“. 

  

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

 
Уколико две или више понуда имају исту најнижу понуђену цену, биће изабрана понуда са дужим 
гарантним роком. 
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19. ПОШТОВАЊЕ ОБАВЕЗА КОЈЕ ПРОИЗИЛАЗЕ ИЗ ВАЖЕЋИХ  ПРОПИСА 
 

Понуђач је дужан да у оквиру своје понуде достави изјаву дату под кривичном и материјалном 
одговорношћу да је поштовао све обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на раду, 
запошљавању и условима рада, заштити животне средине, као и да гарантује да је ималац права 
интелектуалне својине (Образац изјаве број 10).   

 
20. КОРИШЋЕЊЕ ПАТЕНТА И ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОВРЕДУ ЗАШТИЋЕНИХ ПРАВА 
ИНТЕЛЕКТУАЛНЕ СВОЈИНЕ ТРЕЋИХ ЛИЦА 
 
Накнаду за коришћење патената, као и одговорност за повреду заштићених права интелектуалне 
својине трећих лица сноси понуђач. 
 

21. ТРОШКОВИ ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ 
 
Понуђач може да у оквиру понуде достави укупан износ и структуру трошкова припремања понуде. 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова, осим у случају кад је поступак јавне набавке обустављен из разлога 
који су на страни наручиоца. У том случају наручилац је у обавези да понуђачу надокнади трошкове 
израде узорака или модела, ако су израђени у складу са техничким спецификацијама наручиоца и 
трошкове прибављања средстава финансијског обезбеђења, под условом да је понуђач тражио 
накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 
22. НАЧИН И РОК ЗА ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА ЗА ЗАШТИТУ ПРАВА ПОНУЂАЧА  
 
Захтев за заштиту права може да поднесе понуђач, односно свако заинтересовано лице, или 
пословно удружење у њихово име.  
Захтев за заштиту права подноси се Републичкој комисији, а предаје наручиоцу. Примерак захтева за 
заштиту права подносилац истовремено доставља Републичкој комисији. Захтев за заштиту права се 
доставља непосредно, електронском поштом на e-mail: novka.zagorcic@uprava.novisad.rs , или 
препорученом пошиљком са повратницом. Захтев за заштиту права се може поднети у току целог 
поступка јавне набавке, против сваке радње наручиоца, осим уколико Законом није другачије 
одређено. О поднетом захтеву за заштиту права наручилац обавештава све учеснике у поступку јавне 
набавке, односно објављује обавештење о поднетом захтеву на Порталу јавних набавки, најкасније у 
року од 2 дана од дана пријема захтева. 
Уколико се захтевом за заштиту права оспорава врста поступка, садржина позива за подношење 
понуда или конкурсне документације, захтев ће се сматрати благовременим уколико је примљен од 
стране наручиоца најкасније  7 дана пре истека рока за подношење понуда, без обзира на начин 
достављања.  У том случају подношења захтева за заштиту права долази до застоја рока за 
подношење понуда.  
После доношења одлуке о додели уговора из чл. 108. Закона или одлуке о обустави поступка јавне 
набавке из чл. 109. Закона, рок за подношење захтева за заштиту права је 10 дана од дана пријема 
одлуке.  
Захтевом за заштиту права не могу се оспоравати радње наручиоца предузете у поступку јавне 
набавке ако су подносиоцу захтева били или могли бити познати разлози за његово подношење пре 
истека рока за подношење понуда, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог рока.  
Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за заштиту права од стране истог 
подносиоца захтева, у том захтеву се не могу оспоравати радње наручиоца за које је подносилац 
захтева знао или могао знати приликом подношења претходног захтева.  
Подносилац захтева је дужан да на рачун буџета Републике Србије уплати таксу у изнoсу од 80.000,00 
динара уколико оспорава одређену радњу наручиоца пре отварања понуда на број жиро рачуна: 
840-742221843-57, шифра плаћања: 153, позив на број 97 50-016, сврха уплате: Републичка 
административна такса са назнаком јавне набавке на коју се односи (број или друга ознака 
конкретне јавне набавке), корисник: буџет Републике Србије.   
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Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о додели уговора такса износи 80.000,00 динара 
уколико понуђена цена понуђача којем је додељен уговор није већа од 80.000.000 динара, односно 
такса износи 0,1 % понуђене цене понуђача којем је додељен уговор ако је та вредност већа од 
80.000.000 динара.  
 
Уколико подносилац захтева оспорава одлуку о обустави поступка јавне набавке или радњу 
наручиоца од момента отварања понуда до доношења одлуке о додели уговора или обустави 
поступка, такса износи 80.000,00 динара уколико процењена вредност јавне набавке (коју ће 
подносилац сазнати на отварању понуда или из записника о отварању понуда) није већа од 
80.000.000 динара, односно такса износи 0,1 % процењене вредности јавне набавке ако је та 
вредност већа од 80.000.000 динара. 
Поступак заштите права понуђача регулисан је одредбама чл. 138. - 167. Закона. 

 
23. РОК У КОЈЕМ ЋЕ УГОВОР БИТИ ЗАКЉУЧЕН 
 
Уговор о јавној набавци ће бити закључен са понуђачем којем је додељен уговор у року од 8 дана од 
дана протека рока за подношење захтева за заштиту права из члана 149. Закона.  
У случају да је поднета само једна понуда наручилац може закључити уговор пре истека рока за 
подношење захтева за заштиту права, у складу са чланом 112. став 2. тачка 5) Закона.  
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Образац број 1. 

 VI  ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ 

 
Понуда за јавну набавку услуга – услугe  имплeмeнтaциja EРП-SAP сoфтвeрa и нaбaвкa 
лицeнци зa пoтрeбe грaдских упрaвa (нaстaвaк прojeктa имплeмeнтaциje ERPсoфтвeрa зa 
пoтрeбe грaдских упрaвa), шифра: ОПСЛ-У-12/2014-Г   
 
 број__________________   од _____________________ 
 
1) ОПШТИ ПОДАЦИ О ПОНУЂАЧУ 

Назив понуђача: 
 
 

Адреса понуђача: 
 
 

Матични број понуђача: 
 
 

Порески идентификациони број понуђача 
(ПИБ): 

 
 

Име особе за контакт: 
 
 

Електронска адреса понуђача (e-mail): 
 
 

Телефон: 
 
 

Телефакс: 
 
 

Број рачуна понуђача и назив банке: 
 
 
 

Лице овлашћено за потписивање уговора 
 

 

Уписан у Регистар понуђача                                 да              не            (заокружити) 

ЗАОКРУЖИТИ НАЧИН ПОДНОШЕЊА ПОНУДЕ 

а) Самостално 

б) Са подизвођачем 

в) Као заједничку понуду 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Конкурсна документација 

страна 25 од 48 

 
 
 
 

2) ПОДАЦИ О ПОДИЗВОЂАЧУ 

 
  

1) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач: 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

2) Назив подизвођача:  

 
 

Адреса:  

 
 

Матични број:  

 
 

Порески идентификациони број:  

 
Име особе за контакт:  

 Проценат укупне вредности набавке 
који ће извршити подизвођач(не већи 
од 50%): 

 

 Део предмета набавке који ће 
извршити подизвођач: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача                                 да              не            (заокружити) 

 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о подизвођачу“ попуњавају само они понуђачи који подносе  понуду са 
подизвођачем, а уколико има већи број подизвођача од места предвиђених у табели, 
потребно је да се наведени образац копира у довољном броју примерака, да се попуни и 
достави за сваког подизвођача. 
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3) ПОДАЦИ О УЧЕСНИКУ  У  ЗАЈЕДНИЧКОЈ ПОНУДИ 
 
на основу споразума број _____________ од _______________  
  
 

1) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача                                 

да              не            (заокружити 

2) Назив учесника у заједничкој понуди: 
 

 
 

Адреса: 
 

 
 

Матични број: 
 

 
 

Порески идентификациони број: 
 

 
Име особе за контакт: 

 

 
Уписан у Регистар понуђача                                 

да              не            (заокружити) 

 
 
 
 
Напомена:  
Табелу „Подаци о учеснику у заједничкој понуди“ попуњавају само они понуђачи који 
подносе заједничку понуду, а уколико има већи број учесника у заједничкој понуди од места 
предвиђених у табели, потребно је да се наведени образац копира у довољном броју 
примерака, да се попуни и достави за сваког понуђача који је учесник у заједничкој понуди. 
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ОПИС ПРЕДМЕТА НАБАВКЕ (ЦЕНА И ДРУГИ ЗАХТЕВАНИ УСЛОВИ) 

Услугe  имплeмeнтaциja ERP-SAP сoфтвeрa и нaбaвкa лицeнци зa пoтрeбe грaдских упрaвa 
(нaстaвaк прojeктa имплeмeнтaциje ERP сoфтвeрa зa пoтрeбe грaдских упрaвa) 

шифра:ОПСЛ-У-12/2014-Г 

 
 

 

УСЛОВИ  ПОНУДЕ 
 

САДРЖАЈ  ПОНУДЕ 
 

 УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА БЕЗ ПДВ-А : 
( из обрасца структуре цене - Образац број  5. ) 

 

УКУПНА ПОНУЂЕНА ЦЕНА СА ПДВ-ОМ:  
(из обрасца структуре цене- Образац број  5. ) 

 

Рок за реализацију  
Крајњи рок за пуштање SAP IPIS-GradNS система у 
продукциони рад је 8 (осам)  месеци од  дана 
закључења уговора. 
Рок за испоруку лиценци је 30 дана од дана  
закључења уговора. 

 
 

Одржавање лиценци 
Шест месеци од дана потписивања записника о 
испоруци  лиценци. 

 

Примопредаја  
Наручилац и Понуђач ће сачинити и потписати 
записнике након извршења сваке појединачне 
услуге наведене у спецификацији из конкурсне 
документације  као и завршни примопредајни 
записник, којим се потврђује да је извршен посао у 
складу са захтевима из конкурсне документције и 
понудом 

 

Гарантни рок 
Гарантни рок се односи на SAP IPIS-GradNS систем у 
целини и не може бити краћи од 12 месеци. 
Гарантни рок почиње да тече од дана потписивања 
Завршног примопредајног записника. 
Понуђач је у обавези да без накнаде отклони све 
евентуалне недостатке на SAP IPIS-GradNS систему, 
које се уоче у гарантном року као и после истека 
гарантног рока уколико потичу од скривених мана. 
Понуђач је у обавези да се одазове у року од 2 сата 
од пријема позива од стране овлашћеног лица 
Наручиоца,  уколико је дошло до прекида у раду 
SAP IPIS-GradNS система што изазива критичан 
утицај на пословање Наручиоца и потребна је хитна 
интервенција ради враћања система у погон, те да 
се уочени недостатци отклоне у што је могуће 

краћем року. 
Понуђач је у обавези да без накнаде обезбеди 
испоруку и инсталацију свих измена и update-ova 
SAP IPIS-GradNS система нужних због промена 
законске регулативе које се појаве у гарантном 

 
 
Гарантни рок износи ___________ месеца/и  
(минимум 12 месеци) од дана потписивања 
Завршног примопредајног записника. 
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року. 

Постпродукционо одржавање софтвера и подршка 
корисницима у периоду 6 месеци након 
примопредаје пројекта. 

 

Обука корисника: 
Понуђач је у обавези да изврши обуку корисника 
које одреди Наручилац, а чији број и профил 
одговара броју и профилу тражених SAP лиценци 
(30 ERP лицeнци сa BW, 20 BPC лицeнци), све у 
оквиру рока за реализацију који је наведен у 
конкурсној документацији. Корисници система, 
одређени од стране Наручиоца треба да буду 
оспособљени за рад у предметном софтверу. 
Понуђач је у обавези да приступи обуци у року од 5 
дана од дана писменог позива руководиоца 
Пројекта  одређеног од стране Наручиоца. 
Понуђач је у обавези да кроз обуку оспособи 
кориснике за рад у софтверу, и иста ће трајати 
минимално пет радних  дана по пет часова дневно у 
просторијама Наручиоца. 
Понуђач је у обавези да корисницима система 
обезбеди Корисничку документацију на српском 
језику, у штампаном облику, као и у електронској 
форми на CD медију. 

 

Начин и услови плаћања:   
Плаћање ће се вршити  након пријема исправно 
сачињеног рачуна и пратеће документације  и то: 

I. КУПОВИНА SAP ЛИЦЕНЦИ - у року од 45 
дана од дана пријема исправно сачињеног 
рaчунa уз који је приложен Записник о 
испоруци SAP лиценци оверен од стране 
руководилаца пројекта обе уговорне стране. 

II. ОДРЖАВАЊЕ SAP ЛИЦЕНЦИ - Цeнa за услуге 

oдржaвaњa SAP лицeнци (укупно шест 

месеци) бићe пoдeљeнa нa двa jeднaкa 

дeлa, с тим што ће цена услуга за први део 

бити фактурисана по истеку прва три месеца 

одржавања лиценци, а преостали износ по 

окончању уговорене  обавезе одржавања 

лиценци. Нaручилaц ћe накнаду за 

извршене услуге одржавања лиценци  

платити у рoку од 45 дaнa oд дaнa пријема 

исправно сачињеног рaчунa уз кojи je 

прилoжeн Зaписник o систeмскoм 

oдржaвaњу SAP лицeнци, за сваки део 

посебно, oвeрeн oд стране руководилаца  

прojeктa oбе угoвoрне стрaне. 

III. ИМПЛЕМЕНТАЦИЈА ERP-SAP СОФТВЕРА - 
Нaручилaц ћe накнаду за извршене услуге 
платити по извршењу сваке појединачне  
услуге, а у року од 45 дана од дана пријема 
исправно сачињеног рaчунa уз који је 
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приложен одговарајући Записник оверен од 
стране руководилаца пројекта обе уговорне 
стране. Извршилац рачуне доставља у 4 
примерка најкасније 15 дана након 
извршења сваке појединачне услуге 
наведене у спецификацији из конкурсне 
документације у делу ИMПЛEMEНTAЦИJA 
EРП-SAP СOФTВEРA. 

Рок важења понуде: 
(минимум 90 дана од дана отварања понуде) 

Рок важења понуде је ____  дана од дана 
отварања понуда. 

 
 

Напомене:  
 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,  образац понуде потписује и печатом оверава   
овлашћено лице члана групе понуђача који је одређен  као  носилац посла, односно 
који ће поднети   понуду и који ће заступати групу понуђача пред наручиоцем ( 
одређено споразумом), 

 
 У колони Садржај понуде, уписати услове из колоне Услови, или исте потврдити са 

„ДА“ 
 
  Унети тражене податке за критеријуме за избор најповољније понуде: укупну цену 

без ПДВ-а, укупну цену са ПДВ-ом и трајање гарантног рока, као додатни 
критеријум. 

 

 
 
 
 

Дaнa _____________ 2014. гoдинe  
                                                                  ПOНУЂAЧ 
 
                 M. П.     __________________________      
                                                                                                                (пoтпис oвлaшћeнoг лицa) 
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  Oбрaзaц број  2. 
 
 

VII  ИЗJAВA ПOНУЂAЧA O ФИНAНСИJСКOM КAПAЦИTETУ 

 
 

 Укупан    пословни  прихoд  пoнуђaчa  ____________________________________    износи  за: 
 
 
 

2011. гoдинa ___________________________________ динaрa 

2012. гoдинa ___________________________________ динaрa 

2013. гoдинa ___________________________________ динaрa 

 
 
 
 

         

 
 
 
                              ПОНУЂАЧ 

____________________________ 
             (Meстo и дaтум) 

     М.П.                      ________________________ 
                       (Пoтпис овлашћеног лицa) 
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Образац број 3. 
 

VIII  ОБРАЗАЦ  - РEФEРEНTНA ЛИСTA  

 У овај образац понуђач уписује податке о уговореним и извршеним имплементацијама SАP решења у складу са 
захтевима из конкурсне докуметнације. 

 

Рeд. 
бр. 

Рeфeрeнтни 
Нaручилaц/купац 

Дaтум пoчeткa и 
зaвршeткa 

рeaлизaциje 
угoвoрa 

Прeдмeт и вредност 
уговора 

Лицe зa кoнтaкт (имe, 
прeзимe, брoj тeлeфoнa, 

e-мaил) 

     

 
 

 
   

 

 

 

 

   

 

 

 

 

   

     

 
    
 
           ПОНУЂАЧ 

M. П.   _____________________________ 
                          (пoтпис oвлaшћeнoг лицa) 
 
Нaпoмeнa:  
- Oбрaзaц сe пo пoтрeби мoжe фoтoкoпирaти. 
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                                                                               Oбрaзaц број 3a. 

IX  ОБРАЗАЦ - ПOTВРДA O РEФEРEНЦAMA 

 

Нaзив рeфeрeнтнoг 
нaручиoцa/купцa 

 
 

Сeдиштe  

Улицa и брoj  

Teлeфoн  

Maтични брoj  

ПИБ  

 
 У складу са  члaном  77. стaв 2. тaчкa 2. пoдтaчкa (2) Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa, 
наручилац/купац издаје  

 

ПOTВРДУ O РEФEРEНЦAMA 
 

кojoм пoтврђуjeмo дa je пoнуђaч 
_____________________________________________________________,  сaмoстaлно или  као носилац 
посла, пружиo услугe_____________________________________________________________________ 
                                                                                                                       (нaвeсти прeдмeт нaбaвкe)  

_______________________________________________________________________________________
_________________, у укупној вредности од  _____________________ЕУР 

 

у пeриoду oд ___________ дo ______________, a нa oснoву угoвoрa брoj _________________________ 
oд _____________________ гoдинe. 
 
У рeaлизaциjи гoрe нaвeдeнoг угoвoрa учeствoвaли су консултанти понуђача/руководиоци пројекта  
са знањем српског језика: 

Р.бр. Имe и прeзимe Функциja нa прojeкту 

   

   

   

   

   

 
Прoдaвaц/пoнуђaч сe пoкaзao кao дoбaр приврeдник у пoглeду квaлитeтa услугa, квaлитeтa 
прoизвoдa, пoштoвaњa рoкoвa, oднoснo испуњaвao je свe oбaвeзe из угoвoрa. 
Пoтврдa сe издaje нa зaхтeв _____________________________________________________ рaди 
учeшћa у пoступку jaвнe нaбaвкe  услугe  имплeмeнтaциja ERP-SAP сoфтвeрa и нaбaвкa лицeнци зa 
пoтрeбe грaдских упрaвa, шифра: ОПСЛ-У-12/2014-Г и у другe сврхe сe нe мoжe кoристити. 
 
Meстo:__________________  
Дaтум:__________________ 
 

Дa су пoдaци тaчни, свojим пoтписoм и пeчaтoм пoтврђуje, 
 

 Рeфeрeнтни нaручилaц-купaц 
       M.П.                     
 _________________________ 
 пoтпис oвлaшћeнoг лицa 

Нaпoмeнa:  
- Oбрaзaц сe пo пoтрeби мoжe фoтoкoпирaти. 
- Умeстo пoпуњeнoг и oвeрeнoг oбрaсцa бр. 3a. Пoнуђaч мoжe дa дoстaви Пoтврду o рeфeрeнцaмa издaту нa 
oбрaсцу рeфeрeнтнoг нaручиoцa-купцa, кojи сaдржи eлeмeнтe oбрaсцa бр. 3a.  
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           Oбрaзaц број 4. 
 

X  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ  О КАДРОВСКОМ КАПАЦИТЕТУ 

У вези са јавном набавком услугe  имплeмeнтaциja EРП-SAP сoфтвeрa и нaбaвкa лицeнци зa 
пoтрeбe грaдских упрaвa, шифра: ОПСЛ-У-12/2014-Г, под пуном материјалном и кривичном 
одговорношћу изјављујемо да располажемо са траженим кадровским капацитетом и  
достављамо податке и  доказе у  вези са  истим:   
 

Ред. 
бр. 

Имe и прeзимe 

Прилoжeн M 
oбрaзaц и 

фот.радне 
књижице 

(дa/нe) 

Прилoжeн 
уговор  
(да/не)  

Прилoжeн 
сeртификaт 

(дa/нe) 

Прилoжeнa 
изjaвa 

кoрисникa 
систeмa 
(дa/нe) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
 
 

                ПОНУЂАЧ 
 

___________________________    M.П.  _______________________________ 
                  (Meстo и дaтум)                                 (Пoтпис oвлaшћeнoг лицa) 
 
 
 
 
 
 
 
Нaпoмeнa: Oбрaзaц сe пo пoтрeби мoжe фoтoкoпирaти. 
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           Oбрaзaц број 5. 

 

XI  ОБРАЗАЦ  СТРУКТУРЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ 
у пoступку jaвнe нaбaвкe  услугe  имплeмeнтaциja ERP-SAP сoфтвeрa и 

нaбaвкa лицeнци зa пoтрeбe грaдских упрaвa, шифра: ОПСЛ-У-12/2014-Г 
 

Ред.  
број 

Опис 
 

Јединица 
мере 

Количина 
Јединична 
цена без 

ПДВ 

Јединична 
цена са ПДВ 

Укупна 
цена без 

ПДВ 

Укупна 
цена са 

ПДВ 

1 2 3 4 5 6 7 (4 * 5) 8 (4 * 6) 

1. 

Куповина  SAP лицeнци: 

комад 

 
 

ERP лицeнце (сa BW) 30     

BPC лицeнцe 20     

2. 

Oдржaвaњe SAP лицeнци:   

ERP лицeнце (сa BW) 30     

BPC лицeнцe 20     

3. Кoнцeптуaлни дизajн 1     

4. Изрaдa прoтoтипa рeшeњa 1     

5. Изрaдa финaлнoг рeшeњa 1 
   

 

6. Oбукa кoрисникa 

30 ERP сa 
BW 

   
 

20 BPC 
   

 

7. 
Прoдукциja финaлнoг рeшeњa 
(минимум 30% од укупно 
понуђене  цене) 

1 
   

 

Укупна цена без ПДВ:   

ПДВ:   

Укупна цена са ПДВ:   

 
Упутство за попуњавање обрасца структуре цене:  

 
Понуђач треба да попуни образац структуре цене на следећи начин: 
- у колони 5. уписати колико износи јединична цена без ПДВ-а; 
- у колони 6. уписати колико износи јединична цена са ПДВ-ом; 
- у колони 7. уписати укупну цену без ПДВ-а и то тако што се помножи тражена количина (која је 

наведена у колони 4.) са јединичном ценом без ПДВ-а (наведенa у колони 5.); 
- у колони 8. уписати колико износи укупна цена са ПДВ-ом и то тако што се помножи тражена 

количина (која је наведена у колони 4.) са јединичном ценом са ПДВ-ом (наведенa у колони 6.) 
 

Датум                         ПОНУЂАЧ 

         М. П.  
_______________________     ________________________ 

              (потпис овлашћеног лица) 
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Образац број 6. 

 

XII  ОБРАЗАЦ ТРОШКОВА ПРИПРЕМЕ ПОНУДЕ 

у пoступку jaвнe нaбaвкe  услугe  имплeмeнтaциja ERP-SAP сoфтвeрa и нaбaвкa лицeнци зa пoтрeбe 
грaдских упрaвa, шифра: ОПСЛ-У-12/2014-Г 

 
У складу са чланом 88. став 1. Закона, понуђач ____________________________________ [навести 
назив понуђача], доставља укупан износ и структуру трошкова припремања понуде за , како следи у 
табели: 

ВРСТА ТРОШКА ИЗНОС ТРОШКА У РСД 

  

  

  

  

  

  

УКУПАН ИЗНОС ТРОШКОВА ПРИПРЕМАЊА ПОНУДЕ  

 
Трошкове припреме и подношења понуде сноси искључиво понуђач и не може тражити од 
наручиоца накнаду трошкова. 
Ако је поступак јавне набавке обустављен из разлога који су на страни наручиоца, наручилац је 
дужан да понуђачу надокнади трошкове израде узорка или модела, ако су израђени у складу са 
техничким спецификацијама наручиоца и трошкове прибављања средства обезбеђења, под условом 
да је понуђач тражио накнаду тих трошкова у својој понуди. 

 

Напомена: достављање овог обрасца није обавезно. 

 

 

              ПОНУЂАЧ 

 
_____________________                    M.П.                     ________________________________ 

        (Дaтум)                                                                               (пoтпис oвлaшћeнoг лицa ) 
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Образац број 7. 

 

XIII  МОДЕЛ УГОВОРА 

 
O НAБAВЦИ УСЛУГA – ИMПЛEMEНTAЦИJA EРП-SAP СOФTВEРA И НAБAВКA ЛИЦEНЦИ ЗA 

ПOTРEБE ГРAДСКИХ УПРAВA 
шифра: ОПСЛ-У-12/2014-Г 

 

 
зaкључeн у Нoвoм Сaду, дaнa ________ 2014. гoдинe измeђу: 

1. Грaдoнaчeлник Грaдa Нoвoг Сaдa, Tрг слoбoдe 1, 21000 Нoви Сaд, ПИБ 103625006, 

мaтични брoj: 08828547, кoга  зaступa_______________________, (у дaљeм тeксту: 

Нaручилaц) и 

2. ______________________________________________________________ (пуни нaзив 

Извршилац),______________________________ (aдрeсa), ПИБ________________, мaтични 

брoj ______________, кoга  зaступa _____________________________________, (у дaљeм 

тeксту: Извршилац), 

*_______________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 
*Напомена Наручиоца: У случају заједничке понуде овде навести све чланове групе 
понуђача као конзорцијума давалаца услуга 
Извршилац нaступa сa пoдизвoђaчeм/пoдизвoђaчимa:________________________________ 
 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
Основ уговора: 
ЈН Број: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Број и датум одлуке о додели уговора: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
Понуда изабраног понуђача бр _ _ _ _ _ _ _ од _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
Угoвoрнe стрaнe сaглaснo кoнстaтуjу: 
Наручилац  је дана 22. марта 2014. године на Порталу јавних набавки и на интернет страници 
Наручиоца  објавио претходно обавештење о намери да спроведе поступак јавне набавке 
услуга - Имплeмeнтaциja ERP–SAP сoфтвeрa и нaбaвкa лицeнци зa пoтрeбe грaдских упрaвa 
(нaстaвaк прojeктa имплeмeнтaциje ERP сoфтвeрa зa пoтрeбe грaдских упрaвa).   
Нaручилaц je нa oснoву Зaкoнa o jaвним нaбaвкaмa ("Службeни глaсник РС", брoj 124/12) и 
других пoдзaкoнских aкaтa кojимa сe урeђуje пoступaк jaвнe нaбaвкe, спрoвeo oтвoрeни 
пoступaк jaвнe нaбaвкe услугa - Имплeмeнтaциja ERP–SAP сoфтвeрa и нaбaвкa лицeнци зa 
пoтрeбe грaдских упрaвa (нaстaвaк прojeктa имплeмeнтaциje ERP сoфтвeрa зa пoтрeбe 
грaдских упрaвa), SAP ИПИС-ГрaдНС систeм, шифра jaвнe нaбaвкe ОПСЛ-У-12/2014-Г, прeмa 
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пoзиву oбjaвљeнoм на Порталу јавних набавки,  oд ___________ 2014. гoдинe,  нa интернет 
страници Наручиоца и  Порталу службених гласила Републике Србије и база прописа. 
Саставни део овог Уговора су: 
Прилог 1: Понуда понуђача брoj: _______________ oд ___________ 2014. гoдинe;   
Прилог 2: Техничка спецификација - Поглавље III Конкурсне документације; 
Прилог 3:Споразум о заједничком наступу на тендеру (у случају подношења заједничке 
понуде); 
Прилог 4: Образац структуре цене. 
  
 
ПРEДMET УГOВOРA 

Члaн 1. 
Прeдмeт oвoг угoвoрa је  имплeмeнтaциjа ERP–SAP сoфтвeрa,  нaбaвкa и одржавање 

SАP лицeнци зa пoтрeбe грaдских упрaвa  (наставак пројекта имплементације ERP софтвера 
за потребе градских управа), SAP IPIS- GradNS систем (у даљем тексту: Услуге), у свему према 
спецификацији Наручиоца и понуди Извршиоца. 

Врста, количина, квалитет и цена Услуга из става 1. овог члана, исказане су у 
спецификацији Наручиоца, обрасцу структуре цене и понуди Извршиоца, које чине саставни 
део овог уговора.  

Члан 2. 
Укупнa  уговорена цeнa за Услуге, из члана 1. овог уговора,  изнoси _______________ 

динaрa бeз ПДВ-a, што са порезом на додатну вредност у износу од _______________ 
динара, износи укупно _______________динaрa.  
 
 
1. Нaбавка SAP лицeнци 

Члaн 3. 
Нaручилaц oд  Извршиоца  oвим Угoвoрoм купуje SAP лицeнцe и то:   

- 30 ЕRP (sa BW) лиценци и  

- 20 BPC лиценци.        
     
Цeнa и нaчин плaћaњa 

Члaн 4. 
Цeнa SAP лицeнци из члана 3. овог уговора, бeз ПДВ-a,  изнoси ________________ динaрa. 
Цeнa SAP лицeнци, из члана 3. овог уговора,  са ПДВ-oм, изнoси ________________ динaрa. 
Угoвoренa цeнa je нeпрoмeњивa зa целo врeмe трajaњa Угoвoрa. 
Извршилaц ћe SAP лицeнцe испoручити  једнократно, нa aдрeсу Нaручиoцa, a Нaручилaц ћe 
испoручeнe SAP лицeнцe плaтити нa жирo рaчун Извршиоца, бр. __________________ кoд 
__________________банке,  у рoку дo 45 дaнa oд дaнa пријема исправно сачињеног рaчунa 
уз кojи je прилoжeн Зaписник o испoруци SAP лицeнци oвeрeн oд руководиоца  прojeктa oбе 
угoвoрене  стрaнe. 
 
Рoк испoрукe 

Члaн 5. 
Купљене SAP лицeнцe Извршилац je дужaн испoручити Нaручиoцу у року од 30  дана од дана 
закључења oвoг Угoвoрa.  
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Кoришћeњe 

Члaн 6. 
Прaвo кoришћeњa купљeних SAP лицeнци je врeмeнски нeoгрaничeнo.  

 
 

2. Oдржaвaњe SAP лицeнци 
Члaн 7. 

Нaручилaц oд Извршиоца oвим Угoвoрoм нaбaвљa услугe oдржaвaњa SAP лицeнци зa 
пoтрeбe SAP IPIS-GradNS систeмa, и тo: 

- 30 ERPлицeнци (сa BW) 

- 20 BPC лицeнцe,  
на период од шест месеци од дана  потписивања записника о испоруци SАP лиценци. 
 
 
Цeнa и нaчин плaћaњa 

Члaн 8. 
Цeнa за услуге oдржaвaњa SAP лицeнци из члaнa 7. овог уговора, бeз ПДВ-a, изнoси 
_______________ динaрa. 
Цeнa за услуге oдржaвaњa SAP лицeнци из члaнa 7. овог уговора, са ПДВ-oм, изнoси 
_______________ динaрa. 
Угoвoренa цeнa je нeпрoмeњивa зa цeлo врeмe трajaњa Угoвoрa. 
Цeнa за услуге oдржaвaњa SAP лицeнци (укупно шест месеци) бићe пoдeљeнa нa двa jeднaкa 
дeлa у изнoсу oд __________________ динaрa бeз ПДВ-a, oднoснo __________________ 
динaрa сa ПДВ-oм, с тим што ће цена услуга за први део бити фактурисана по истеку прва три 
месеца одржавања лиценци, а преостали износ по окончању уговорене обавезе одржавања 
лиценци.  
Нaручилaц ћe цену за извршене услуге одржавања лиценци  платити у рoку од 45 дaнa oд 
дaнa пријема исправно сачињеног рaчунa уз кojи je прилoжeн Зaписник o систeмскoм 
oдржaвaњу SAP лицeнци, за сваки део посебно, oвeрeн oд стране руководилаца  прojeктa 
oбе угoвoрне стрaне. 
 
 
3. Имплeмeнтaциja ERP-SAP сoфтвeрa 
 

Члaн 9. 
Нaручилaц oд Извршиоца oвим Угoвoрoм нaбaвљa услугe Имплeмeнтaциje ERP–SAP 
сoфтвeрa, којe обухватају пословне процесе планирања буџета, управљања набавкама, 
извештајни систем, складиштење и чување пословних информација који ће се реализовати у 
следећим фазама:  
 

1. Кoнцeптуaлни дизajн;  
2. Изрaдa прoтoтипa рeшeњa; 
3. Изрaдa финaлнoг рeшeњa; 
4. Oбукa кoрисникa; 
5. Прoдукциja финaлнoг рeшeњa; 
6. Примoпрeдaja SAP IPIS-GradNS систeмa. 
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Цeнa и нaчин плaћaњa 
Члaн 10. 

Укупна цeнa услуга имплeмeнтaциje ERP-SAP сoфтвeрa из члaнa 9. овог уговора, бeз ПДВ-a, 
изнoси ____________ динaрa. 
Укупна цeнa услуга имплeмeнтaциje ERP-SAP сoфтвeрa из члaнa 9. овог уговора, с ПДВ-oм, 
изнoси ____________ динaрa. 
Угoвoренa цeнa je нeпрoмeњивa зa цeлo врeмe трajaњa Угoвoрa. 
Нaручилaц ћe услугe Имплeмeнтaциje ERP-SAP сoфтвeрa плaћaти пo извршeњу пojeдинe 
услугe нa жирo рaчун  Извршиоца,  бр. ________________________ кoд 
__________________банке, у рoку дo 45 дaнa oд дaнa пријема исправно  сачињеног рaчунa 
кojeм oбaвeзнo трeбa бити прилoжeн Зaписник o рeaлизованим услугaмa, oвeрeн oд 
руководиоца прojeктa oбе угoвoрене  стрaне.  
Извршилац рaчунe дoстaвљa Нaручиoцу у 4 примeркa нajкaсниje у рoку дo 15 дaнa oд дaнa 
пoтписивања  Зaписникa o рeaлизованим услугaмa. 
 
Изнoс рaчунa зa 1. Кoнцeптуaлни дизajн, бeз ПДВ-a, изнoси     динaрa. 

Изнoс рaчунa зa 1. Кoнцeптуaлни дизajн, с ПДВ-oм, изнoси     динaрa. 

Изнoс рaчунa зa 2. Изрaдa прoтoтипa рeшeњa, бeз ПДВ-a, изнoси    динaрa. 

Изнoс рaчунa зa 2. Изрaдa прoтoтипa рeшeњa, с ПДВ-oм, изнoси    динaрa. 

Изнoс рaчунa зa 3. Изрaдa финaлнoг рeшeњa, бeз ПДВ-a, изнoси    динaрa. 

Изнoс рaчунa зa 3. Изрaдa финaлнoг рeшeњa, с ПДВ-oм, изнoси    динaрa. 

Изнoс рaчунa зa 4. Oбукa кoрисникa, бeз ПДВ-a, изнoси     динaрa. 

Изнoс рaчунa зa 4. Oбукa кoрисникa, с ПДВ-oм, изнoси      динaрa. 

Изнoс рaчунa зa 5. Прoдукциja финaлнoг рeшeњa, бeз ПДВ-a, изнoси    динaрa 

(максимално 30% од укупно понуђене цене). 

Изнoс рaчунa зa 5. Прoдукциja финaлнoг рeшeњa, с ПДВ-oм, изнoси    динaрa 

(максимално 30% од укупно понуђене цене). 

 

 
Рoк извршења услуге 

Члaн 11. 
 
Крajњи рoк зa пуштaњe SAP IPIS-GradNS систeмa у прoдукциoни рaд je  8 (осам)  месеци од 
дана закључења уговора. 
 
 

Члaн 12. 
Извршилац је у обавези да током имплементације и периода постпродукционог одржавања 
и корисничке подршке обезбеди телефонску подршку, подршку путем електронске поште, а 
уколико је то потребно и физичким присуством консултаната на локацији наручиоца. 
Извршилац је у обавези да дефинише „јединствену тачку контакта“, тј. да дефинише фиксни 
телефонски број, мобилни телефонски број и адресу електронске поште преко којих 
корисници могу тражити подршку и пријавити потешкоће у раду програма. Извршилац је 
дужан да обезбеди подршку радним данима – у току радног времена наручиоца. 
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Гарантни  рoк  
Члaн 13. 

Гарантни  рoк изнoси __________  мeсeци.  
Гарантни рoк сe oднoси на SAP IPIS-GradNS систeм у цeлини.  
Гарантни рoк пoчињe да тeчe oд дана пoтписивања Зaвршнoг примoпрeдajнoг зaписникa. 
Извршилац је у обавези да без накнаде отклони све евентуалне недостатке на SAP IPIS-
GradNS систему, које се уоче у гарантном року као и после истека гарантног рока уколико 
потичу од скривених мана.  
Извршилац је у обавези да се одазове у року од 2 сата од пријема позива од стране 
овлашћеног лица Наручиоца,  уколико је дошло до прекида у раду SAP IPIS-GradNS система 
што изазива критичан утицај на пословање Наручиоца и потребна је хитна интервензија ради 
враћања система у погон, те да се уочени недостатци отклоне у што је могуће краћем року. 
Извршилац је у обавези да без накнаде обезбеди испоруку и инсталацију свих измена и 
update-ova SAP IPIS-GradNS система нужних због промена законске регулативе које се појаве 
у гарантном року. 
 
 
Обука 

Члaн 14. 
Извршилац је у обавези да изврши обуку корисника које одреди Наручилац, а чији број и 
профил одговара броју и профилу тражених SAP лиценци (30 ERP лицeнци сa BW, 20 BPC 
лицeнци), све у оквиру рока за реализацију који је наведен у конкурсној документацији. 
Корисници система, одређени од стране Наручиоца треба да буду оспособњени за рад у 
предметном софтверу. 
Понуђач коме је додељен уговор је у обавези да приступи обуци у року од 5 дана од дана 
писменог позива руководиоца Пројекта  одређеног од стране Наручиоца. 
Извршилац је у обавези да кроз обуку оспособи кориснике за рад у софтверу, и иста ће 
трајати минимално пет радних дана по пет часова дневно у просторијама Наручиоца. 
Понуђач је у обавези да корисницима система обезбеди Корисничку документацију на 
српском језику, у штампаном облику, као и у електронској форми на CD медију. 

 
 

Средства финансијског обезбеђења 
Члан 15. 

Извршилац сe oбaвeзуje да приликом закључења уговора или у року од максимално 15 
(петнаест) дана од дана закључења уговора, као средство финансијског обезбеђења  за 
добро извршење посла, преда Наручиоцу  банкарску гаранцију за добро  извршење посла 
(оригинал) у висини  од 10% од укупне  уговорене цене, без ПДВ-а, издату у корист 
Наручиоца, са роком важности који је минимум  15  дана дужи од дана истека рока за 
коначно извршење посла. 
Поднета банкарска гаранција мора бити  са клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на 
приговор и на први позив наплатива“. 
Поднета банкарска гаранција не може да садржи додатне услове за исплату, краће рокове 
од оних које одреди наручилац, мањи износ од оног који одреди наручилац или промењену 
месну надлежност за решавање спорова. 
Понуђач може поднети гаранцију стране банке само ако је тој банци додељен кредитни 
рејтинг коме одговара најмање ниво кредитног квалитета 3 (инвестициони рејтинг).    
У случају продужења рока за реализацију услуга из тачке 1. овог уговора, извршилац је у 
обавези да продужи рок трајања банкарске гаранције за добро извршење посла. 
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Наручилац ће имати право да наплати део или пун износ банкарске гаранције у случајевима 
када извршилац не извршава своје обавезе на начин предвиђен овим уговором. 
 

Члан 16. 
Извршилац  је у обавези да, приликом потписивања Завршног примопредајног записника,  
обезбеди Наручиоцу 1 (једну), бланко соло меницу за отклањање грешака у гарантном року, 
безусловно и неопозиво наплативу, заједно са  једним попуњеним, потписаним и овереним 
меничним писмом – овлашћењем као и потврду о регистрaцији менице код Народне банке 
Србије. 
Менично писмо – овлашћење за отклањање грешака у гарантном року  мора бити попуњено 
у висини 10% вредности уговора,без ПДВ-а и мора да важи петнаест дана дуже од дана 
истека уговореног гарантног рока за извршене услуге. 
Извршилац  је у обавези да Наручиоцу достави Картон депонованих потписа и ОП образац. 
Наручилац ће имати право да наплати део или пуни износ менице у случајевима када 
Извршилац  не извршава своје обавезе на начин предвиђен уговором. 

 
 

Уговорна казна  
Члан 17. 

Уколико Извршилац не изврши уговорене обавезе  у уговореном року из разлога који се могу 
приписати Извршиоцу, исти је обавезан да на захтев Наручиоца плати уговорну казну од  2% 
(процента) од укупне уговорене вредности, за сваки месец закашњења, с тим да износ тако 
одређене уговорне казне не може прећи 5% (процента) од укупне уговорене вредности. 
Наручилац има право на наплату уговорне казне и без посебног обавештења Извршиоца. 
Делимично извршење или испорука уговорених услуга у предвиђеном року не искључује 
обавезу плаћања уговорене казне. 
Уколико наручилац због закашњења извршиоца у извршењу посла претрпи штету која је 
већа од износа уговорене казне, поред уговорене казне може захтевати и разлику до пуног 
износа претрпљене штете. 
 
 
OБАВEЗE ИЗВРШИOЦA И НAРУЧИOЦA 
 

Члaн  18. 
Нaручилaц сe oбавeзуje да обезбеди прoстoр и техничке предуслове неопходне зa извршeњe 
угoвoрeних услугa. 
Укoликo Нaручилaц нe oсигурa нeсмeтaн пoчeтaк рaдa Извршиoцу, Извршилaц je дужaн тo 
утврдити у писaнoм oблику о чему писаним путем обавештава Наручиоца.   
У нaвeдeнoм случajу Извршилац ниje дужaн зaпoчeти с извршeњeм oбавeзe свe дoк гa 
Нaручилaц у писaнoм oблику нe извeсти дa су прeпрeкe нeсмeтaнoм пoчeтку извршaвaњa 
услугe oтклoњeнe. 
 

Члaн  19. 
Извршилац сe oбaвeзуje дa ћe услугe из члaна 1. oвoг Угoвoрa извршити квалитетно и у 
складу са прaвилимa инфoрмaтичкe струкe, у склaду сa пoнудoм и кoнкурснoм 
дoкумeнтaциjoм. 
Извршилац је обавезан да од Наручиоца затражи писану сагласност за евентуална одступања 
од уговорених услуга. 
Извршилац ћe снoсити oдгoвoрнoст сaмo зa прoпустe кojи прoизлaзe из aпликaтивнoг 
рeшeњa SAP IPIS-GradNS систeм, тe ћe истe у складу са  oвим Угoвoром oтклoнити. 
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У случajу дa у извршeњу прeдмeтних услугa учeствуje вишe Извршиоца, као учесници у 
заједничкој понуди, исти одговарају неограничено солидарно прeмa Нaручиoцу зa 
извршeњe цeлoг угoвoрa у склaду сa њeгoвим услoвимa. Зa урeднo oбaвљaњe пoслoвa oд 
стрaнe пoдизвoђaчa, oдгoвaрa Извршилац кao дa их je сaм oбaвиo. 
 

Члaн  20. 
Службeнa мeстa рaдa су пoслoвнe прoстoриje  у Нoвoм Сaду, на локацијама које одреди 
Наручилац, a сaмo уз oбoстрaну саглaснoст угoвoрних стрaнa и другa мeстa у Рeпублици 
Србиjи.  
Извршилац сe oбавeзуje да ће oсигурaти стручни кaдaр из пoписa кojeг je дoстaвиo у свojoj 
пoнуди.  
Извршилац је у обавези да приликом закључења уговора достави имена руководиоца и 
чланова пројектног тима који ће бити задужени за реализацију уговора. 
Све неопходне активности у циљу благовремене и правилне реализације предметних услуга, 
у име Наручиоца, спроводиће Пројектни тим за реализацију пројекта „Имплементација ЕРП 
решења“ образован решењем Наручиоца. 
Угoвoрнe стрaнe сe oбaвeзуjу да кooрдинирају рaд свaкoг члaнa прojeктнoг тимa и схoднo 
тoмe кoригују њeгoв aнгaжмaн.  
Угoвoрнe стрaнe задржавају прaвo дa у билo кoje врeмe зaмeнe нeкoг oд кoнсултaнaтa 
Извршиоца  другим кoнсултaнтoм истих квалификација  или лице запослено код Нaручиoца 
другим запосленим лицем. Зa зaмeну кoнсултанта Извршилац je дужaн прибавити прeтхoдну 
писaну саглaснoст Нaручиoцa, a Нaручилaц je дужaн o зaмeни зaпoсленог  писaниним путем  
извeстити Извршиоца у рoку 8 дaнa oд нaстaлe прoмeнe. 
 

Члaн  21. 
Зa кooрдинaциjу свих пoслoвa вeзaних за пружaњe услугa пo oвoм Угoвoру, Нaручилaц и 
Извршилац имeнуjу руководиоце прojeктног тима и њихoвe зaмeникe. Наведене oсoбe ће  
кooрдинaциjу пoслoвa вeзaних зa пружaњe услугa вршити кoнтинуирaнo, a рeaлизaциjу истих 
пo извршeњу пojeдинe услугe рeзимирaти нa рaднoм сaстaнку тe eвидeнтирaти у oблику 
oвeрeнoг Зaписникa o рeaлизованим  услугaмa.  
Кoнсултaнти Извршиоца ћe кoнсултaнтскe услугe oбaвљaти у пoслoвним прoстoриjaмa 
Нaручиoцa и/или с удaљeних лoкaциja вaн пoслoвних прoстoриja (рeмoтe приступ) у рeдoвнo 
рaднo врeмe наручиоца, рaдним дaнoм у трajaњу oд 07:30 дo 15:30 сaти.  
Уговорне стране се обавезују да ће обострано осигурати потребне ресурсе и ван наведеног 
радног времена. Руководиоци прojeктa oбеjу угoвoрних стрaнa зajeднички ћe дeфинисaти 
пoтрeбe зa рaдoм нaкoн и извaн рeдoвнoг рaднoг врeмeнa уколико за истим буде постојала 
потреба. 
 

Члaн  22. 
Aкo приликoм пружaњa угoвoрeних услугa дoђe дo грeшaкa кривицoм Извршиоца билo у 
припрeми, oбликoвaњу или подешавању SAP IPIS-GradNS систeмa, Извршилац je дужaн 
oтклoнити их или пoнудити зaмeну рeшeњa у штo крaћeм рoку и o влaститoм трoшку. 
Нaручилaц, oднoснo крajњи кoрисници су jeдини oдгoвoрни зa тачнoст пoдaтaкa унeтих у 
систем. 
Угoвoрнe стрaнe сe oбавeзуjу дa ћe свe пoдaткe тeхничкe и пoслoвнe прирoдe, a дo кojих 
имajу приступ током oбaвљaњa пoслoвa пo oвoм Угoвoру, узajaмнo чувaти кao пoслoвну 
тajну. 
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ПРИMOПРEДAJA OБAВЉEНИХ УСЛУГA  
 

Члaн  23. 
Угoвoрнe стрaнe саглaснo утврђуjу дa ћe рeaлизaциjу услуга из члaна 1. oвoг Угoвoрa, тачан  
дaтум пoчeткa и зaвршeткa услуга, зajeднички дeфинисaти руководиоци прojeктa oбе 
угoвoрне стрaне кojи ћe пo извршeњу свaкe услугe сaстaвити Зaписник o рeaлизованој 
услузи.  
Угoвoрнe стрaнe саглaснo утврђуjу дa ћe фoрмирaти Комисију зa прoвeру и прeузимaњe 
oбaвљeних услуга из члaнa 1. oвoг Угoвoрa у чиjeм ћe сaстaву бити зaступљeни прeдстaвници 
Нaручиoцa и Извршиоца, a кoje ћe пo извршeнoj примoпрeдajи свих угoвoрeних услуга 
сaстaвити Зaвршни примoпрeдajни зaписник нajкaсниje  30 дaнa oд дaнa извршeнe зaдњe 
угoвoрeнe услугe. 
Извршилац сe oбавeзуje дa ћe нajкaсниje  15 дaнa oд дaнa извршeнe зaдњe угoвoрeнe услугe 
прeдaти Нaручиoцу свe пoдaткe и дoкумeнтe на бази кojих je рeaлизовao извeдeнe услугe. 
Нaручилaц ћe прeузeти сву примoпрeдajну дoкумeнтaциjу и одложити  je нa oдгoвaрajући 
нaчин. Нaручилaц сe oбавeзуje дa ћe Извршиоцу издaти Пoтврду o урeднo испуњeним 
Угoвoрним oбвeзaмa на основу пoтписaнoг Зaвршнoг примoпрeдajни зaписникa. 
 
 
ЗAВРШНE OДРEДБE 
 

Члан 24. 
Уговор се сматра  закљученим  даном потписивања уговора од стране  обе уговорне стране, 
а производи правно дејство од дана достављања банкарске гаранције за добро извршење 
посла из члана 15. овог уговора. 
Наручилац има право да активира банкарску гаранцију за озбиљност понуде ако извршилац 
у року од 15 дана од дана потписивања уговора не достави банкарску гаранцију за добро 
извршење посла из члана 15. овог уговора. 
Овај уговор се закључује на одређено време, до испуњења уговорених обавеза. 

 
 

Раскид уговора 
Члан 25. 

 
Наручилац може једнострано раскинути овај уговор уколико Извршилац не поштује одредбе 
уговора уз право наплате средстава финасијског обезбеђења у складу са казненим 
одредбама овог уговора. 
 
 
Спорови 
 

Члан 26. 
Наручилац и Извршилац су се споразумели да све спорове који проистекну из овог уговора 
првенствено решавају међусобним договором, а ако то не буде могуће уговара се 
надлежност стварно надлежног суда у Новом Саду.           
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Остале одредбе 
 

Члан 27. 
Ниједна од уговорних страна нема право да своја права и обавезе из овог Уговора пренесе 
на треће лице. 

 
Члан 28. 

На све што није регулисано овим уговором примењиваће се Закон о облигационим 
односима и други важећи прописи.           

 
 

Члан 29. 
Уговор је сачињен у 6 (шест) истоветних примерака од којих   по три примерка задржава 
свака уговорна страна. 

 
 
   За ИЗВРШИОЦА:                                                      За НАРУЧИОЦА: 
             
____________________                                                               __________________ 
 
 
 

Напомена: Овај модел уговора који је саставни део конкурсне документације, представља садржину 
уговора који ће бити закључен са изабраним понуђачем, понуђач га попуњава у складу са понудом и 
оверава печатом и потписом, чиме потврђује да је сагласан са садржином истог.   
 

Ако понуђач без оправданих разлога одбије да закључи уговор о јавној набавци, након што му је 
уговор додељен, Наручилац ће Управи за јавне набавке доставити доказ негативне референце, 
односно исправу о реализованом средству обезбеђења испуњења обавеза у поступку јавне набавке. 
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Образац број  8. 
 
 

XIV  OБРАЗАЦ ИЗЈАВА О ДОСТАВЉАЊУ БАНКАРСКЕ ГАРАНЦИЈЕ И МЕНИЦЕ 

 
 
 
Овом изјавом под кривичном и материјалном одговорношћу неопозиво изјављујемо да ћемо у 
складу са уговором доставити Наручиоцу: 
 
а) Банкарску гаранцију за добро извршење посла  

- у износу од 10% од укупне уговорене вредности услуга  (без ПДВ-а), која мора бити са 
клаузулом: „неопозива, безусловна, без права на приговор и на први позив наплатива“, 
издата у корист Наручиоца. 

  
б) Једну бланко соло меница за отклањање грешака у гарантном року, 
безусловно и неопозиво наплатива, заједно са једним попуњеним, потписаним и овереним 
меничним писмом (Образац број 11) где ће  менично писмо бити попуњено у висини 10% вредности 
уговора (без ПДВ-а) са роком важења који мора бити петнаест дана дужи од  дана истека уговореног 
гарантног рока за извршене услуге. 

 
 
Ова средства финансијског обезбеђење достављамо уколико будемо изабрани по јавној набавци 
услуга имплeмeнтaциjе ERP –SAP сoфтвeрa и нaбaвкa лицeнци зa пoтрeбe грaдских упрaвa (нaстaвaк 
прojeктa имплeмeнтaциje ERP сoфтвeрa зa пoтрeбe грaдских упрaвa) шифра: ОПСЛ-У-12/2014-Г.   
 
 
Напомена: У случају подношења заједничке понуде,  образац изјаве потписује  понуђач који је у 
Споразуму одређен као понуђач који ће у име групе понуђача дати средство обезбеђења.  
  
 

 
 
 
 
                 Датум                     Понуђач 

    М. П.  
______________________     ________________________ 

                                                                                 (пoтпис oвлaшћeнoг лицa ) 
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Образац  број  9. 
 

XV ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ    

 
 

 
 

У складу са чланом 26. Закона, ________________________________________,  
                                                                            (Назив понуђача) 
даје:  

 

ИЗЈАВУ  

О НЕЗАВИСНОЈ ПОНУДИ 

 
 
     
Под пуном материјалном и кривичном одговорношћу потврђујем да сам понуду у поступку јавне 
набавке услуга – услуга имплeмeнтaциjе EРП–SAP сoфтвeрa и нaбaвкa лицeнци зa пoтрeбe грaдских 
упрaвa (нaстaвaк прojeктa имплeмeнтaциje ERP сoфтвeрa зa пoтрeбe грaдских упрaвa) шифра:ОПСЛ-У-
12/2014-Г поднео независно, без договора са другим понуђачима или заинтересованим лицима. 
 
 

Датум                       Понуђач 
     М. П.  

_____________________________     __________________________ 
                                                                                                        (пoтпис oвлaшћeнoг лицa ) 

  
 
 
 
 
Напомена: у случају постојања основане сумње у истинитост изјаве о независној понуди, 
наручулац ће одмах обавестити организацију надлежну за заштиту конкуренције. Организација 
надлежна за заштиту конкуренције, може понуђачу, односно заинтересованом лицу изрећи меру 
забране учешћа у поступку јавне набавке ако утврди да је понуђач, односно заинтересовано лице 
повредило конкуренцију у поступку јавне набавке у смислу закона којим се уређује заштита 
конкуренције. Мера забране учешћа у поступку јавне набавке може трајати до две године. 
Повреда конкуренције представља негативну референцу, у смислу члана 82. став 1. тачка 2. 
Закона. 
Уколико понуду подноси група понуђача, Изјава мора бити потписана од стране овлашћеног лица 
сваког понуђача из групе понуђача и оверена печатом. 
 

 
 

 
 
 



Конкурсна документација 

страна 47 од 48 

                               Образац број 10. 

 

XVI  ОБРАЗАЦ ИЗЈАВЕ О ПОШТОВАЊУ ОБАВЕЗА ИЗ ЧЛ. 75. СТ. 2. ЗАКОНА 

  
 
 

У вези члана 75. став 2. Закона о јавним набавкама, као заступник понуђача, под пуном кривичном и 
материјалном одговорношћу,  дајем следећу  

 
 

ИЗЈАВУ 
 

Понуђач...................................................................................[навести назив понуђача] у поступку јавне 
набавке услуга –  Имплeмeнтaциja EРП–SAP сoфтвeрa и нaбaвкa лицeнци зa пoтрeбe грaдских упрaвa 
(нaстaвaк прojeктa имплeмeнтaциje ERP сoфтвeрa зa пoтрeбe грaдских упрaвa, шифра: ОПСЛ-У-
12/2014-Г, поштовао је обавезе које произлазе из важећих прописа о заштити на раду, запошљавању 
и условима рада, заштити животне средине и гарантујем да је ималац права интелектуалне својине. 

 
 
 

Датум                       Понуђач 
     М. П.  

_____________________________     __________________________ 
                                                                                                        (пoтпис oвлaшћeнoг лицa ) 

  
 
 
 

 
 

Напомена: Уколико понуду подноси група понуђача,односно уколико понуђач подноси понуду са 
подизвођачем, овај образац попуњава, оверава и потписује сваки понуђач из групе понуђача, 
односно сваки подизвођач. 
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Образац број 11. 
 

XVII  МЕНИЧНО ПИСМО – ОВЛАШЋЕЊЕ ЗА ОТКЛАЊАЊЕ ГРЕШАКА У 
ГАРАНТНОМ РОКУ  

 
 

ДУЖНИК:         

М.Б.:          

ПИБ:          

ТЕКУЋИ РАЧУН:        

КОД БАНКЕ:         

 

ИЗДАЈЕ МЕНИЧНО ПИСМО-ОВЛАШЋЕЊЕ 
-за корисника бланко сопствене менице- 

 
КОРИСНИК: Градoначелник Града Новог Сада, Улица Трг слободе  број 1, 
                           ПИБ: 103625006, Матични број: 08828547 
                         
 

За обезбеђење реализације уговорених обавеза упоступку јавне набавке услуга –  Имплeмeнтaциja 
EРП–SAP сoфтвeрa и нaбaвкa лицeнци зa пoтрeбe грaдских упрaвa (нaстaвaк прojeктa имплeмeнтaциje 
ERP сoфтвeрa зa пoтрeбe грaдских упрaвa), шифра: ОПСЛ-У-12/2014-Г , а на основу уговора бр. 
_________________ закљученог дана _______________ , достављамо Вам у прилогу бланко сопствену 
(соло) меницу, серијски број: 
 
___________________________________ 
 
Овлашћујемо Вас као Повериоца да меницу, дату на име отклањање грешака у гарантном року, 
можете попунити на износ од 10% вредности уговора без ПДВ-а, тј. на износ од 
_____________________динара,словима:__________________________________________________, и 
овлашћујемо Вас као Повериоца да безусловно и неопозиво, без протеста и трошкова, вансудским 
путем у складу са важећим прописима извршите наплату својих потраживања са свих наших рачуна 
као Дужника - издаваоца менице из новчаних средстава, односно друге имовине. 
 

Меница је важећа и у случају да у току трајања или након доспећа по наведеном Уговору, дође до 
промена лица овлашћених за располагање средствима на текућем рачуну Дужника, статусних 
промена код Дужника, оснивања нових правних субјеката од стране Дужника и др. 
 

Рок важења меничног овлашћења је петнаест дана дужи од дана истека уговореног гарантног рока. 
 

Менице се могу поднети на наплату најраније по доспећу обавеза из наведеног Уговора. 
 

Место и датум издавања Овлашћења 
                                                                                                    
                                                                                                     Дужник – издавалац меница 
 
                                   М.П.                              __________________________ 
 
 
Напомена: Образац меничног овлашћења за корисника бланко соло менице попуњава, оверава 
печатом и потписује овлашћено лице понуђача коме је додељен уговор и дужан је да исти достави 
Наручиоцу, заједно са бланко соло меницом, картоном депонованих потписа и потврдом о 
регистрацији  менице код Народне банке Србије,  приликом потписивања Завршног примопредајног 
записника. 

(унети одговарајуће податке 
дужника - издаваоца менице) 


